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Kiedy w 2014 roku „wchodziłem” w samo-
rząd, głowę miałem pełną wiary w to, 
że samorząd na poziomie gminnym to 
nie polityka tylko służba. Służba, której 
ludzie podejmują się dla dobra wspól-
nego i to właśnie zawsze będzie brało 
górę nad innymi kwestiami, takimi jak 
personalna niechęć, różnice światopoglą-
dowe czy zwyczajna i jakże przyziemna 
zazdrość. Ponieważ jestem osobom 
otwartą i potrafi ącą wyciągać wnioski z 
doświadczeń życiowych, byłem przygo-
towany na te tzw. inne kwestie. Jednak 
ich skala połączona z podsycanymi przez 
lokalnych „polityków” akacjami przeciwko 
osobie urzędującego wójta przerosła moje 
wyobrażenie na ten temat.
Prawie trzy lat z mojej kadencji to 
nieustanne ataki, pomówienia i akcje 
skierowane przeciwko mojej osobie i 
moim najbliższym. Najbardziej przykre 
w tym wszystkim jest to, że oprócz tego, 
co działo się na poziomie gminy, w akcję 
włączyli się także politycy na poziomie 
powiatowym i nawet wojewódzkim.
Przetrwałem to, a dziś z satysfakcją mogę 
powiedzieć, że przetrwaliśmy. Od ponad 
roku w gminie współpracuje z nową radą, 
dla której „służba” jest tym, co deter-
minuje ich czyny i słowa. Radą, która w 
swych poczynaniach kieruje się dobrem 
wspólnym i która potrafi  współpracować z 
każdym, jeżeli tylko wymaga tego interes 
gminy. Odrzucaliśmy w Słupnie to, co w 
polityce na szczeblu krajowym jest złe i 
to, co próbowało od środka zniszczyć nasz 
samorząd oraz nasze poczucie wspólnoty 
i dumy z pracy na rzecz mieszkańców 
naszej pięknej gminy.
Dziś gmina Słupno jest niezależna i silna 
siłą swoich mieszkańców, a wspólnota, 
którą sukcesywnie odbudowujemy stała 
się „misją” dla wójta i radnych. Takiej 
sytuacji nie było od lat, a naszą wspólnotę 
zaczęto stawiać za wzór dla innych samo-
rządów.
Niestety nic nie trwa wiecznie, a od 
Państwa decyzji podjętej 21 paździer-
nika zależy czy chcemy być dalej gminą 
samorządną i niezależną czy gminą, na 
forum której swój poligon i linię okopów 
pobudują partie polityczne i ich lokalni 
liderzy. Dziś, kiedy gmina Słupno dojrzała 
do tego, aby odrzucić ze swojego forum 
publicznego wojny i spory polityczne, poli-
tyka znowu chce wkroczyć z pełną brutal-
nością w naszą wspólnotę.
Tak jak to deklarowałem od samego 
początku, a w pełni pokazaliśmy przez 
ostatnich kilkanaście miesięcy, potrafi my 
współpracować z każdym, kto jest dobrym 
człowiekiem i każdym, komu zależy na 
rozwoju naszej ojczyzny, województwa, 
powiatu, a na końcu naszej gminy. Nie 
ukrywam, że wierzę w dobrą wolę współ-
pracy ze strony polityków na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim. Wierzę w to, 
że 21 października będzie nowym otwar-
ciem dla całego regiony płockiego i naszej 
pięknej gminy Słupno.
Dlatego proszę wszystkich Mieszkańców o 
udział w głosowaniu i dokonanie mądrych 
i przemyślanych wyborów.

 Marcin Zawadka 
Wójt Gminy Słupno
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SŁOWO NA WYBORY 

Samorząd
to służba
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Komunikacja miejska - powrót do normalności

5 października w szkole w Słupnie spotkało się znacznie ponad 100 seniorów.  Tradycyjny Bal Seniora w Słupnie odbył 
się już po raz czwarty. Uczestnicy imprezy wysłuchali m. in. recitalu Marka Ravskiego – śpiewaka i aktora. Potem było 
wspólne biesiadowanie, tańce i dobra zabawa. Do zobaczenia za rok!

Obejmując stanowisko Skarbnika, 
w kwietniu 2017 roku, sytuacja fi nanso-
wa budżetu Gminy Słupno była na bar-
dzo dobrym, wysokim poziomie. Dalsza 
realizacja ubiegłorocznego budżetu 
przebiegała prawidłowo i bez zagrożeń. 
Ubiegły rok budżetowy zamknął się wy-
nikami pozwalającymi stwierdzić, iż za-
równo w  zakresie dochodów jak i  wy-
datków osiągnięte zostały wszystkie 
założone cele. Dochody zostały zreali-
zowane w  97,11% natomiast wydatki 
w 95,18% planu. Na zadania inwestycyj-
ne wydatkowana została niebagatelna 
kwota 11,4 mln zł.  
W drugiej połowie 2017 roku, dzięki dia-
logowi i współpracy nowej Rady Gminy 
Słupno z  Wójtem zmodyfi kowana zo-
stała Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Słupno, co pozwoliło urealnić na-
kłady fi nansowe w  wielu zadaniach in-
westycyjnych jak również przyspieszyć 
realizację kilku ważnych przedsięwzięć. 
Takie działania pozwoliły na opracowa-
nie realnego, dobrego dla mieszkańców, 
budżetu na rok 2018, w którym na wy-
datki inwestycyjne zabezpieczone zo-
stały rekordowe środki w  kwocie po-
nad 30 mln zł.  Pierwszą połowę roku 

oceniam pod kątem fi nansów bardzo 
dobrze, efektem działań Wójta jest wy-
konanie jeszcze bardziej potwierdzające 
bezpieczny i  stabilny poziom fi nansów 
naszej Gminy.
W  I  półroczu bieżącego roku wykonali-
śmy dochody w 48,52% planu co wska-
zuje na dobre zarządzanie fi nansami 
i  brak jakichkolwiek zagrożeń. Wydatki 
zostały wykonane w blisko 42% z czego 
wydatki bieżące w  51,74% planu nato-
miast wydatki inwestycyjne w  29,39% 
założeń budżetowych. Zgodnie z  zało-
żeniami realizowane były wszystkie bie-
żące potrzeby mieszkańców, natomiast 
bardzo wysoki poziom wykonania wy-
datków inwestycyjnych w pierwszej po-
łowie roku wskazuje na prawidłową re-
alizację zadań i dobre postępy prac.
Poparciem na dobrą kondycję gmin-
nych fi nansów są pozytywne opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, co 
ważne bez uwag, zarówno w  zakresie 
opiniowania sprawozdania z  wykona-
nia budżetu Gminy za 2017 rok, opinio-
wania projektu budżetu na rok 2018 jak 
również w  zakresie informacji o  prze-
biegu wykonania budżetu za I półrocze 
2018 roku.

Podkreślić należy, iż jednym z  elemen-
tów badanych przez RIO jest poziom za-
dłużenia i  spełnianie na bezpiecznym 
poziomie ustawowych wskaźników. 
Także i w tym zakresie nasza Gmina jest 
na bardzo bezpiecznym poziomie.
Kilka słów o budzących wiele kontrower-
sji obligacjach. Emisja obligacji w kwocie 
15 mln zł. została zaplanowana w  bu-
dżecie Gminy na rok 2018, co wcale jesz-
cze nie oznacza, że w  oparciu o  anali-
zę i bieżącą realizację budżetu zostanie 
wyemitowana cała kwota.
W  okresie pierwszej połowy roku wy-
emitowane zostały obligacje na kwotę 
4 mln zł., przy zrealizowanych w I półro-
czu wydatkach inwestycyjnych za kwotę 
9.803.349,86 zł. To pokazuje, że więk-
sza część wydatków inwestycyjnych zo-
stała w  I  półroczu sfi nansowana bez 
udziału obligacji. To także jest miarą 
oceny dobrej kondycji fi nansowej nasze-
go samorządu. 
Dlaczego emisję odnosimy do pozio-
mu wydatków inwestycyjnych, tak dla 
przypomnienia z uwagi na fakt, iż obli-
gacje mogą być przeznaczone wyłącznie 
na fi nansowanie zadań inwestycyjnych, 
w żadnym razie nie służą zaspokajaniu 

jakichkolwiek bieżących potrzeb.
Ważną informacją, są również podsta-
wowe założenia zawarte w umowie za-
wartej z  bankiem PKO BP. Umowa zo-
stała podpisana po przeprowadzeniu 
tak zwanego konkursu na emisję, przy-
gotowaliśmy ten konkurs sami z Panem 
Wójtem, nie wydaliśmy żadnych środ-
ków dla fi rmy zewnętrznej. Uzyskana 
w konkursie cena jest bardzo korzystna 
i  wynosi zaledwie 0,8% ponad WIBOR 
6M. Oprocentowanie płacimy dopiero 
w momencie faktycznego wpływu środ-
ków na rachunek Gminy, czyli tylko od 
kwoty faktycznie wykorzystanej.
Poza tym, możemy nie wyemitować ca-
łej zaplanowanej kwoty, możemy spła-
cić wcześniej niż w  datach zawartych 
w  umowie i  wszystko to bez jakichkol-
wiek dodatkowych wydatków z  budże-
tu Gminy. Tych kilka informacji pokazuje 
dobre zarządzanie fi nansami Gminnymi, 
brak zagrożeń w  zakresie poziomu 
zadłużenia.

Beata Łapiak
Skarbnik Gminy  

Bardzo dobra kondycja fi nansowa Gminy Słupno
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Gmina Słupno
Adres: ul. Miszewska 8a,
09-472 Słupno, woj. mazowieckie
Tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu
Godziny pracy Urzędu Gminy
w Słupnie
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00
Dyżur wójta - przyjęcia interesantów  
w każdą środę od 8.00 - 16.30

Numer konta bankowego prowadzo-
nego dla dochodów Gminy Słupno:
12 2030 0045 1110 0000 0285 1010
Bank BGŻ BNP Paribas SA
SWIFT dla przelewów zagranicznych – 
GOPZPLPW
NIP GMINA SŁUPNO
774-32-13-464
NIP URZĄD GMINY SŁUPNO 
774-22-93-320
REGON 611015997

Numery telefonów:
Sekretariat (24) 267 95 61
Biuro Obsługi Mieszkańca (24) 267 95 60
Biuro Rady Gminy (24) 267 95 88
Wydział Spraw Obywatelskich
(24) 267 95 70
Wydział Budżetowo – Księgowy 
Skarbnik - (24) 267 95 77
Główny księgowy - (24) 267 95 79
Podatki i opłaty lokalne -
(24) 267 95 80; (24) 267 95 79
Wydział Nieruchomości
i Gospodarki Komunalnej: 
(24) 267 95 73 
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67

Wydział Inwestycji, Infrastruktury  
i Rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91

Wydział Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej
(24) 267 95 62
(24) 267 95 75
Kadry:
(24) 267 95 66
Promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 81

Jednostki organizacyjne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Słupnie - (24) 261 91 78
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie  
- (24) 266-72-80
Centrum Usług Wspólnych w Słupnie 
- (24) 267-95-78
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s  
w Cekanowie  - (24) 386-27-55
Gminny Żłobek w Słupnie
- 728-336-860
Samorządowe Przedszkole
„Niezapominajka” - (24) 260 22 01 

Szkoły
Szkoła Podstawowa im. 
abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie  
- (24) 261-29-28
Szkoła Podstawowa im.
Małego Powstańca w Święcieńcu
- (24) 260 65 18
Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
- (24) 261-29-22

ROK PRZED TERMINEM  

Droga w Mirosławiu uroczyście otwarta 

POMOC SPOŁECZNA

Zmiana kryterium przyznawania świadczeń 

ROWEROWE NOWE GULCZEWO

Rowery Miejskie już w gminie Słupno! 

SŁOWO WSTĘPNE 

Czas wyborów, 
czas decyzji 

„Głos Słupna”, Miesięcznik Samorządowy Gminy Słupno. 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.
Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno, Tel.: (24) 386 27 55,
e-mail: promocja@slupno.eu,strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół
Redaktor naczelny: Andrzej Wiśniewski
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, e-mail: szmydt@onet.pl
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W poniedziałek 24 września wójt Mar-

cin Zawadka spotkał się z  mieszkań-

cami Mirosławia i  Starego Gulczewa. 

Tuż przed spotkaniem nastąpiła miła 

uroczystość oficjalnego otwarcia no-

wej drogi Mirosław – Stare Gulczewo.  

Warto podkreślić, że została ona ukoń-
czona już w  połowie lipca 2018 r., 
a w pierwotnym planie miało to nastą-
pić dopiero w końcu czerwca 2019 r. To 
pierwsza duża inwestycja w tym sołec-
twie od wielu lat. Dokładnie na granicy 
dwóch miejscowości inwestycję poświę-
cił ks. dziekan Ryszard Paradowski, pro-
boszcz parafii św. Jakuba w  Imielnicy. 
W świetlicy wójt Marcin Zawadka przed-
stawił działania na terenie gminy w cią-
gu ostatnich czterech lat. Cześć prezen-

Słupno to pierwsza gmina powiatu płoc-
kiego, która przystąpiła do programu 
Płockiego Roweru Miejskiego. W piątek 
21 września w południe została otwarta 
stacja w Nowym Gulczewie. 

Już kilka minut po otwarciu rower wypo-
życzyła pani Katarzyna. – O nowej sta-
cji dowiedziałam się wczoraj. To wspa-
niały pomysł. Jestem bardzo zadowo-
lona, gdyż z  całą rodziną bardzo czę-
sto korzystam z  roweru miejskie-

1 października 2018r. wchodzi w  życie 
Rozporządzenie Rady Ministrów w spra-
wie zweryfikowanych kryteriów do-
chodowych oraz kwot świadczeń pie-
niężnych z  pomocy społecznej, które 
będą wynosić: 701 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej i  528 zł dla osoby 
w rodzinie. 

Przy czym kryterium dochodowe w przy-
padku rodziny stanowi iloczyn kwo-
ty 528 zł oraz liczby członków rodziny. 
Jednocześnie zmianie ulegnie kwota za-
siłku stałego oraz kwota dochody z  1 ha 
przeliczeniowego, odpowiednio 645,00 
zł maksymalna kwota zasiłku stałego   
i  308,00 zł kwota docho-
du z  1 ha przeliczeniowego. 
W  Gminie Słupno pozostają w   mocy 

go w Płocku. Teraz mamy go u siebie - 
mówi mieszkanka  Nowego Gulczewa.   
Stacja zlokalizowana jest na rogu ul. 
Szlacheckiej i  Wołodyjowskiego, bar-
dzo blisko trasy Płock – Słupno – War-
szawa. Powstała dzięki inicjatywie 
wójta gminy Słupno Marcina Zawad-
ki oraz zaangażowaniu gminnych rad-
nych Anny Zalewskiej i Magdaleny Dur-
niat z  Nowego Gulczewa. Na stacji 
umieszczono 15 stanowisk i 10 rowerów.  
- To dopiero początek realizacji na-

szych planów. W  przyszłym roku pla-
nujemy znaczne rozszerzenie projek-
tu na terenie gminy. Powstaną kolejne 
stacje w  Słupnie, Liszynie i  Święcień-
cu – zapowiada wójt Marcin Zawadka. 
Dodajmy, że od niedawna działa sekcja 
rowerowa w TKKF Wiślanie Słupno, za-
prasza na spotkania w czwartki o godz. 
19 na placu zabaw przy urzędzie gminy 
w Słupnie. (ms)

tacji odnosiła się do inwestycji dotyczą-
cych całej gminy, a część – tych związa-
nych z Mirosławiem i Gulczewem. Była 
też mowa o zamierzeniach i planach na 
kolejne lata. Szczególnym zaintereso-
waniem mieszkańców cieszył się te-
mat sieci wodociągowej, planowanej już 

w  najbliższym czasie. Na pytania w  tej 
kwestii odpowiadał m.in. Marek Andziak 
z firmy Trakt. W spotkaniu wzięli udział 
także przedstawiciele Urzędu Gminy 
oraz Rady Gminy Słupno, m.in. Andrzej 
Pietrzak, radny z tego terenu. (m)

uchwały Rady Gminy w  Słupnie w  spra-
wie podwyższenia kwoty kryterium do-
chodowego uprawniającego do świad-
czenia pieniężnego w  formie zasiłku ce-
lowego z  pomocy społecznej. Wówczas 
to podwyższono kwotę kryterium docho-
dowego: na osobę w  rodzinie i  dla oso-
by samotnie gospodarującej do wyso-
kości 150% kryterium dochodowego. 
Oznacza to zatem że kryterium docho-
dowe w  Gminie Słupno wynosić będzie: 
1051,50 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej, 792 zł dla osoby w  rodzinie (przy 
czym kryterium dochodowe w przypadku 
rodziny stanowi iloczyn kwoty 792 zł oraz 
liczby członków rodziny).
Zgodnie z  ustawą o  pomocy społecznej 
zasiłek celowy może być przyznany w celu 
zaspokojenia niezbędnej potrzeby byto-

wej, a w szczególności na pokrycie części 
lub całości kosztów zakupu żywności, le-
ków i  leczenia, opału, odzieży, niezbęd-
nych przedmiotów użytku domowego, 
drobnych remontów i napraw w mieszka-
niu, a także kosztów pogrzebu. (r)

Za kilka dni pójdziemy na wybory 
samorządowe. Połowa paździer-
nika to także ważny dla mnie 

osobiście czas. Dokładnie dwa lata temu 
wójt Marcin Zawadka zaproponował mi 
pracę w Gminie Słupno w ramach jednej 
samorządowej drużyny. Było to dla mnie 
wielkie wyzwanie i  nobilitacja zarazem. 
Piszę o  tym dlatego, że przez te dwa 
lata wydarzyło się w  Słupnie tyle, że 
można obdzielić tym całą kadencję 
w  niejednej gminie. Dwa razy wybory 
do Rady Gminy (łącznie z  tegorocz-
nymi) i  jedno referendum o  odwołanie 
radnych, do tego kampanie je poprze-
dzające. Przez te dwa lata gmina była 
w  świetle reflektorów mediów. Często 
z  powodu wielkich wydarzeń jakie się 
dokonywały w  Słupnie, a  które wyty-
czały innym gminom kierunki rozwoju, 
jak chociażby utworzenie pierwszego 
żłobka w gminie wiejskiej na Mazowszu 
i jednego z nielicznych wówczas w kraju 
na wsi. Często jednak byliśmy na pierw-
szych stronach gazet i  w  serwisach 
informacyjnych z  innego, mniej chlub-
nego, powodu, czyli permanentnego 
konfliktu we władzach gminy i  wręcz 
dantejskich scen, jakie działy się na 
sesjach Rady czy też komisjach stałych. 
Przyczyna tego wszystkiego była oczy-
wista. Utrata władzy (nie do końca) 
przez jedną opcję polityczną. Stracie 
dwóch pokoleń, dwóch filozofii kiero-
wania gminą, myślenia o  samorządzie 
i  współpracy z  mieszkańcami. Starcie 
przeszłości z  przyszłością. Samorząd 
się zmienia, tak jak zmienia się gmina 
i  jej mieszkańcy, struktura społeczna. 
Czasy, że władza wie lepiej co dla was 
drodzy mieszkańcy będzie lepiej już 
minęły. Nie wszyscy mogli albo chcieli 

nadążyć za duchem czasów. Wydawało, 
że mieszkańcy gminy, w  dużej części 
„napływowi” nie bardzo się interesują 
tym, co się w niej dzieje, kto rządzi, kto 
ma większość w gminie itd. Aż przyszło 
referendum, które było ostatecznością 
i  do głosu doszedł osławiony suweren. 
Nagle ci, którzy do tej pory stali z boku 
poczuli obywatelski obowiązek wypo-
wiedzenia się i zadecydowania o  losach 
gminy. Mimo często zmasowanego 
ataku i  presji na tych, co chcieli zagło-
sować w referendum. 
Zaowocowało to nową jakością w Radzie 
Gminy, współpracą, nowymi inwesty-
cjami, zrywem gospodarczym i  przede 
wszystkim zgodą, merytoryczną pracą 
i spokojem we władzach gminy. Po tych 
dwóch latach nastała normalność. To 
nie oznacza, że ma być monopol władzy 
i  jedynie słuszna opcja. Opozycja jest 
potrzebna w  każdej gminie. I  śmiem 
twierdzić, że taka była przez ostatni 
rok w  nowej Radzie Gminy. Krytyczna 
i  merytoryczna. A  nie opozycja, której 
symbolem już stała się słynna publiczna 
wypowiedź jednego z  byłych radnych 
na temat urzędującego wójta, pełna 
epitetów, których nawet nie wypada 
cytować. 
21 października suweren znowu ma 
głos. Na szczęście nikt już nas nie będzie 
straszył, że głosowanie to coś złego. 
Cieszmy się z  kolejnego święta demo-
kracji w  naszej gminie. Udział w  wybo-
rach to nie jest żaden patetyczny 
obowiązek obywatelski, to jest radosny 
przywilej decydowania o  przyszłości 
swojego otocznia i miejsca do życia, bo 
przecież „Gmina Słupno to nasz dom”.

Andrzej Wiśniewski 
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Pozytywna ocena pierwszego półrocza 
DLA UCZNIÓW

Komunikacja za darmo

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Kolejne wsparcie dla 
strażaków – ochotników

RADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Podsumowanie kadencji

Uczniowie z  Nowego Gulczewa jeżdżą 
za darmo. Chodzi o  młodych miesz-
kańców gminy Słupno, którzy dojeż-
dżają z  Nowego Gulczewa do szkół 
podstawowych w Płocku.  
Na podstawie zarządzenia prezyden-
ta Płocka od początku września 2018 r. 
wszystkie dzieci w wieku 1-7 lat a także 
uczniowie płockich szkół podstawowych 
w strefie A  i uczniowie III klas płockich 
oddziałów gimnazjalnych są uprawnieni 
do bezpłatnych przejazdów autobusami 
Komunikacji Miejskiej w Płocku na pod-
stawie ważnej legitymacji szkolnej.
Dzięki inicjatywie wójta gminy Słupno 
Marcina Zawadki oraz zaangażowa-
niu gminnych radnych Anny Zalewskiej 
i  Magdaleny Durniat z  Nowego Gul-
czewa, w  miejscowości tej obowiązuje 

30 sierpnia wójt Gminy Słupno Marcin 
Zawadka oraz skarbnik gminy Beata 
Łapiak w Ministerstwie Sprawiedli-
wości w Warszawie podpisali umowę 
dotyczącą dotacji celowej w kwocie 
16.830 zł dla strażaków – ochotników 
z terenu gminy Słupno.
W imieniu ministra sprawiedliwości 
umowę parafował Mikołaj Pawlak, dy-
rektor Departamentu Spraw Rodzinnych 
i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedli-
wości. Uzyskane środki pochodzą z Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu 
Sprawiedliwości. Druhowie z Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu naszej 
gminy uzyskają nowe drobne wyposaże-
nie i urządzenia ratownictwa, niezbędne 
do udzielenia pomocy poszkodowanym.  

Kilkadziesiąt osób wzięło udział 
w  spotkaniu wójta gminy Słupno 
Marcina Zawadki z  Radą Społeczno-
Gospodarczą. To organ doradczy, 
powołany właśnie przez obecnego 
wójta. Spotkanie było podsumowa-
niem kończącej się kadencji samorządu 
gminnego. 
Marcin Zawadka przedstawił  zapro-
szonym gościom najważniejsze wyda-
rzenia i inwestycje w ciągu ostatnich czte-
rech lat w gminie. Mówił m.in. o znacznym 
przyspieszeniu wielu inwestycji w ciągu 
ostatniego roku, czyli w  czasie pracy 
obecnej Rady Gminy Słupno. Podkre-
ślił, że zgoda w radzie i systematyczna, 
wytrwała współpraca przynoszą dobre 

efekty w postaci zarówno wielu dużych 
inwestycji, ale także tych małych, bardzo 
potrzebnych mieszkańcom gminy. Wójt 
Marcin Zawadka zaprezentował także 
część planów i zamierzeń na kolejne lata. 
Wśród nich jest m.in. budowa żłobka 
w Nowym Gulczewie, świetlic wiejskich 
w  Samborzu, Ramutowie i  Nowym 
Gulczewie, centrum sportowo-rekre-
acyjnego w  Słupnie. W  drugiej części 
spotkania goście dyskutowali na gminne 
tematy przy kolacji. Obok zaproszonych 
gości i wójta w spotkaniu z Radą uczest-
niczyli także: zastępca wójta Agnieszka 
Ruclak, naczelnicy wydziałów urzędu 
gminy, dyrektorzy jednostek, a  także 
gminni radni. (ms)

właśnie miejska strefa biletowa A  za-
miast strefy B. Uchwałę w  tej sprawie 
w listopadzie 2017 r. podjęli płoccy radni.  
Przypomnijmy, że od 15 stycznia 2018 r. 
autobus linii KM nr 130 z Płocka do Słup-
na poszerzył trasę o  właśnie o  Nowe 
Gulczewo. 
Dzięki zmianie strefy, osoby z  tego re-
jonu, korzystające z  autobusów Komu-
nikacji Miejskiej płacą za bilety 2,80 zł, 
a nie 4 zł (jak w strefie B) . Od począt-
ku września br. dodatkową korzyścią 
są bezpłatne przejazdy dzieci ze szkół 
podstawowych. Wójt wierzy, że dzięki 
dobrej współpracy z nową Radą Miasta 
Płocka uda się w niedalekiej przyszłości 
wprowadzić nowe autobusy i poszerzyć 
strefę A. (ms)

W kadencji 2014 – 2018 jednostki OSP z 
terenu gminy Słupno uzyskały wsparcie 
z Urzędu Gminy w kwocie ok. 1,4 mln zł. 
(ms)

18 września 2018 r. odbyła się XV sesja 
Rady Gminy Słupno. Najważniejszym jej 
punktem było przyjęcie sprawozdania 
wójta Marcina Zawadki z  wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. 
Wójt przedstawił radnym uchwałę 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z  17 
września 2018 r., wyrażającą opinię 
o  przedłożonej przez wójta informacji 
i  przebiegu wykonania budżetu gminy 
za pierwsze półrocze 2018 r. W wyniku 
analizy RIO wydała opinię pozytywną 
(bez żadnych uwag). Oznacza to, że 
praca zarówno wójta, jak i  całego 
urzędu gminy została przez organ 
nadzoru oceniona bardzo dobrze.
Cyfrowe kompetencje
Podczas sesji radni podjęli szereg 
uchwał, bardzo ważnych dla miesz-
kańców. Jedna z nich dotyczy realizacji 
projektu „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego”, który został dofinan-
sowany ze środków Fundacji Promocji 
Gmin Polskich. Co warte podkreślenia, 
gmina Słupno nie przeznaczy na reali-
zację środków własnych. W  szko-
leniu w SP w Słupnie weźmie udział 96 
mieszkańców gminy w wieku minimum 
25 lat, przewidziano różne grupy 
w  zależności od umiejętności uczest-
ników. Zajęcia będą dotyczyły pracy 
w sieci, tworzenia stron internetowych 
itd. 
Roczny projekt ruszy 1 grudnia, szko-
lenia rozpoczną się w  lutym 2019 
r. Po zakończeniu projektu zaku-
pione ze środków Fundacji wyso-
kiej klasy komputery zostaną przeka-
zane do pracowni komputerowej w  SP 
w Liszynie. 
Będzie bezpieczniej
Kolejna wrześniowa uchwała doty-
czyła budowy Gminnego Monitoringu 
Wizyjnego na terenie gminy. Była 
to inicjatywa radnego Jarosława 
Szałkowskiego, zgłoszona już kilka 
miesięcy temu. W  wyniku wcześniej-
szych rozmów z  policją ustalono, że 
w  pierwszym etapie zostaną zainsta-
lowane cztery kamery w  najbardziej 
newralgicznych miejscach. Kamery 
zwiększą bezpieczeństwo na terenie 
gminy. 
Zmieniła się także Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Gminy Słupno 
na lata 2018-2029. Radni dokonali 
niezbędnych korekt i  zmian. Bardzo 
dobra wiadomość dla mieszkańców 
Nowego Gulczewa, ale i  całej okolicy: 
otóż w  tej miejscowości – po wrze-
śniowej decyzji radnych - powstała 
stacja rowerowa. Projekt „Mobilny 
Rower Nowe Gulczewo” oznacza, że 
stacja w tej miejscowości działa według 
identycznych zasad, jak stacje w pobli-
skim Płocku i została od razu włączona 
do płockiego systemu. 

Pomysł radnych z Nowego Gulczewa – 
Anny Zalewskiej i Magdaleny Durniat to 
dopiero początek większego projektu. 
Już w  przyszłym roku mają powstać 
kolejne stacje na terenie gminy Słupno 
– najpierw w  Liszynie, a  następnie 
w  Święcieńcu i  Słupnie. Warto dodać, 
że rozpoczęła się już budowa ścieżki 
pieszo – rowerowej Święcieniec – 
Miszewko Strzałkowskie, przy drodze 
powiatowej. Ma być gotowa do połowy 
przyszłego roku. 
Pieniądze na Stepową
Kolejna ważna decyzja dotyczy inwe-
stycji drogowej. Radni zdecydowali 

bowiem o  przeniesieniu dodatko-
wych 400.000 zł na przedsięwzięcie 
o  nazwie: „Budowa ul. Stepowej 
w  Nowym Gulczewie (etap I  od ul. 
Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od 
UL. Szlacheckiej w  kierunku jaru rzeki 
Rosicy”. Ul. Stepowa jest niezwykle 
istotna z  punktu widzenia dalszego 
rozwoju całego osiedla, a  dodatkowa 
pula środków pozwoli na stopniową 
realizację wspomnianego zadania. 
Umowa z  wykonawcą tego zadania 
została podpisana 9 października.
Kolejny żłobek?
Jednym z  punktów XV sesji było 
także przyjęcie sprawozdania z  dzia-
łalności Gminnego Żłobka, cieszą-
cego się ogromnym zainteresowa-
niem rodziców. Wszystkie 50 miejsc 
jest wykorzystanych, na liście rezer-
wowej oczekuje ok. 10 osób. W  trosce 
o  najmłodszych mieszkańców gminy 
i  ich rodziców bardzo poważnie rozwa-
żany jest przez radnych pomysł budowy 

kolejnej placówki tego typu, tym razem 
w Nowym Gulczewie. 
Pożegnanie z samorządem
Wrześniowa, XV sesja Rady Gminy 
Słupno była ostatnią w  tej kadencji. 
Wójt Marcin Zawadka podkreślił, że 
współpraca z  całą radą, która praco-
wała od ponad roku, układała się bardzo 
dobrze, co widać po szeregu inwestycji 
w  całej gminie. Dzięki temu udało się 
przyspieszyć szereg ważnych inwe-
stycji, z korzyścią dla mieszkańców.
Wójt podziękował za doskonałą współ-
pracę Przewodniczącemu Rady Gminy 
Słupno Dariuszowi Kępczyńskiemu, 

który rozstaje się z samorządem – nie 
będzie kandydował w  październiko-
wych wyborach.
Przewodniczący rady także podsu-
mował współpracę z wójtem i radnymi. 
Ocenił ją bardzo wysoko. Podkreślił, 
że mimo zdarzających się różnic zdań, 
wszyscy pracowali z  myślą o  miesz-
kańcach gminy, a  spotkania odbywały 
się w  bardzo kulturalnej atmosferze. 
Po sesji Dariusz Kępczyński otrzymał 
od wójta i radnych podziękowania oraz 
kwiaty. 
W  imieniu radnych głos zabrał także 
Jarosław Śliwiński. Podkreślił, że 
obecna rada, działająca zaledwie rok 
udowodniła, że w  oparciu o  zgodę 
i współpracę można zrobić bardzo wiele 
dla mieszkańców i  gminy. Warunkiem 
jest współpraca z wójtem oraz rozma-
wianie ze wszystkimi, bez względu na 
ich poglądy czy legitymację partyjną.
(ms)
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Ocalić od zapomnienia

Święto patrona w 
Święcieńcu

Spotkania wójta z mieszkańcami 

Są JESZCZE WOLNE MIEJSCA

W GOK-u każdy może 
rozwijać swoje pasje15 października ( godz.15) w Gmin-

nej Bibliotece Publicznej odbędzie 
się promocja książki „Cmentarze 
i  miejsca pamięci gminy Słupno”. 
To kolejna publikacja przygoto-
wana przez członków Klubu Miło-
śników Historii i Tradycji Lokalnej 
Gminy Słupno na temat dziejów 
naszej małej ojczyzny.
Jednym z  wyróżniających elemen-
tów tradycji chrześcijańskiej jest sza-
cunek, jakim otaczane są 
miejsca pochówku zmar-
łych. Nie tyko wierzymy 
w  nieśmiertelność duszy, 
ale i w zmartwychwstanie 
ciał. Ta wiara towarzyszą-
ca nam od pierwszych wie-
ków przyczyniła się do za-
rzucenia całopalenia ciał 
zmarłych na rzecz ziem-
nych pochówków. W  dzi-
siejszych czasach przeja-
wia się dbaniem o  groby 
naszych przodków, krew-
nych, przyjaciół, sąsiadów. 
Dzięki grobom osoby w ich 
pochowane mogą symbo-
licznie współistnieć w  na-
szym świecie, a  pamięć 
o nich jest zachowana.
Na terenie naszej gmi-
ny znajduje się kilkana-
ście miejsc gdzie spoczy-
wają członkowie naszej 
społeczności. Wymienić tu 
możemy: cmentarze pa-
rafialne w: Słupnie, Mi-
szewku Strzałkowskim, 
Święcieńcu, cmenta-
rze przykościelne w  tych-
że miejscowościach oraz 

Szkoła Podstawowa im. Małego Po-
wstańca w  Święcieńcu 3 października 
obchodziła – Dzień Patrona. Okazją była 
przypadająca w  tym roku 74. rocznica 
upadku Powstania Warszawskiego. 
Dowódcy zrywu pozbawieni nadziei 
na pomoc sojuszników zdecydowa-
li się poddać stolicę. Tym samym  po 63 
dniach zakończyła się walka o  wyzwo-
lenie Warszawy, która miała zniknąć 
z  powierzchni ziemi.   Powstanie War-
szawskie było to największym zrywem 
niepodległościowym Armii Krajowej 
i  największą akcja zbrojną podziemia 
w Europie okupowanej przez Niemców.  
   Obok dorosłych do walki stanęły war-
szawskie dzieci. Chłopcy i  dziewczęta 
w wieku 11-18 lat zgłaszali się do dowód-
ców oddziałów powstańczych żądając 
wręcz, aby pozwolono im podjąć wal-
kę ze znienawidzonym najeźdźcą. Część 
z  nich była odpowiednio przeszkolo-
na w  harcerskich Szarych Szeregach 
lub konspiracyjnych podchorążówkach. 
Większość zdobywała doświadczenie 

Dobiegają końca spotkania wójta gmi-
ny Słupno Marcina Zawadki z  miesz-
kańcami poszczególnych sołectw. 
Takie spotkania odbywają się od po-
czątku kadencji włodarza. Jest to jego 
pomysł na to, by jak najlepiej poznać 
potrzeby i problemy lokalnej społecz-
ności. To również okazja do tego, by 
usłyszeć pomysły i propozycje uczest-
ników zebrań, dotyczące rozwoju 
i  przyszłości gminy. Na każdym spo-
tkaniu obecni są także przedstawicie-
le poszczególnych wydziałów Urzędu 
Gminy Słupno i podległych jednostek, 
w  tym Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Słupnie, Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Cekanowie czy bi-
blioteki. Częstymi gośćmi spotkań są 
także gminni radni.     
Podczas spotkania w  Liszynie bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszył się te-
mat budowy hali sportowej przy miej-

scowej szkole podstawowej. Ta inwe-
stycja już ruszyła. Okoliczni mieszkańcy 
wyczekiwali jej od wielu lat.
Spora część spotkania adresowanego 
dla mieszkańców Mirosławia i  Starego 
Gulczewa poświęcona była zakończonej 
w  lipcu budowie drogi łączącej te miej-
scowości. Ta inwestycja została wyko-
nana niemal rok wcześniej niż zakładał 
pierwotny plan. 
Mieszkańcy Mijakowa i  okolicy dopyty-
wali z kolei o ścieżkę pieszo-rowerową, 
która ma powstać na odcinku od Świę-
cieńca do Miszewka Strzałkowskiego. 
Pierwsze prace przy tym zadaniu rozpo-
częły się w październiku. Ta gminna in-
westycja przy drodze powiatowej z pew-
nością wpłynie na znaczną poprawę 
bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak 
i  rowerzystów, gdyż obecnie droga nie 
posiada chodnika. 
W  Rydzynie dopytywano m.in. o  budo-

w ulicznych walkach...
 Podczas uroczystego apelu dyrektor 
szkoły, Agnieszka Domińska przypo-
mniała, że: - Mały Powstaniec nie ma 
imienia ani nazwiska. To postać chłopca 
przytłoczonego ciężarem wojskowego 
stroju i obciążonego karabinem. Istotne 
jest, aby młodzi ludzie wiedzieli, że ich 
rówieśnicy z 1944 roku mieli takie same 
marzenia, pragnienia, ale w  chwili za-
grożenia wolności Ojczyzny nie zastana-
wiali się długo. Walczyli, abyśmy mogli 
żyć w wolnym kraju.” 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ma-
łego Powstańca zaprezentowali mon-
taż słowno-muzyczny upamiętniający 
młodych bohaterów Warszawy. W  uro-
czystości, obok społeczności szkolnej 
uczestniczyli zaproszeni goście:  wójt 
– Marcin Zawadka, ksiądz proboszcz – 
Waldemar Obrębski, radni Gminy Słup-
no oraz Agnieszka Biernat, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych. 

  Eliza Rokicka

Jak co roku Gminny Ośrodek  Kultu-
ry w  Cekanowie przygotował szeroką 
ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, ale 
coś dla siebie znajdą też dorośli. Dzięki 
temu mieszkańcy gminy mogą rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania. Choć 
do wielu grup listy są już zamknięte, 
to jest jeszcze kilka wolnych miejsc np. 
na zajęciach plastycznych, czy w  gru-
pie nauczania języka angielskiego.    
Jakie zajęcia będą prowadzone w  tym 
roku szkolnym w GOK-u? Pełen komplet 
chętnych jest na zajęciach indywidual-
nych dla osób, które chcą się nauczyć gry 
na gitarze, perkusji, keyboardzie i  pia-
ninie. Powstały także  grupy dla naj-
młodszych chętnych na zabawy z gliną, 
czy naukę języka angielskiego oraz tań-
ca nowoczesnego. Będą też prowadzone 
zajęcia indywidulane z lekcji wokalu. No-
wością w tym zestawieniu jest robotyka.
Obecnie trwa jeszcze nabór do gru-
py breakdance. Zajęcia prowadzone są 

w  poniedziałki od godz. 16.40 w  GOK
-u w Cekanowie. 
Można się jeszcze zapisywać także na 
zajęcia prowadzone w świetlicy w Słup-
nie. Są to nauka języka angielskiego dla 
grup kl. I-III i  IV-VIII. Spotkania prowa-
dzone są w  poniedziałki kolejno w  go-
dzinach 16.45 i  17.45. Również dorośli 
mogą podszkolić swój językowy warsz-
tat na lekcjach z  języka angielskiego 
w  środy o  godz. 16.30. Z  kolei na pla-
styczne zajęcia można rezerwować czas 
w  piątki od godz. 15.30. Tu również są 
jeszcze wolne miejsca.  
Ponadto w  GOK-u  w  Cekanowie w  1 i  3 
poniedziałek miesiąca o  godz. 16.30 
spotykają się członkowie klubu Miło-
śników Historii. Są to spotkania otwar-
te dla wszystkich. 
Działa też zespół Qlturalni, który na pró-
bach spotyka się w  czwartki od godz. 
17.45. (BeeS)

cmentarze ewangelickie, wojenne.
Wspólnym mianownikiem, który łą-
czy wyżej wymienione obiekty jest 
to, iż są one miejscem pochówku na-
szych bliskich oraz świadectwem hi-
storycznym, mówiącym nam o  na-
szej przeszłości pod względem 
demograficznym, społecznym, go-
spodarczym. 
W lipcu 2017 roku, w ramach  Klubu 
Miłośników Historii i Tradycji Lokal-

Fot. Okładka książki pt. „Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”

nej Gminy Słupno, została podjęta 
decyzja o  konieczności opracowa-
nia wszystkich grobów na terenie 
gminy Słupno zawierających pro-
chy osób zmarłych  przed 1945 roku. 

Ponad rok naszej pracy 
przyniósł efekt w  postaci 
opracowania opisującego 
w  sposób ogólny wszyst-
kie cmentarze na terenie 
gminy, oraz dokumentację 
fotograficzną, prezentu-
jącą wszystkie najstarsze 
groby na naszych cmenta-
rzach.
Planowana na 15 paździer-
nika promocja książki bę-
dzie już kolejną publikacją 
Klubu dotyczącą historii  
gminy Słupno, pierwsza 
dotyczyła kapliczek oraz 
krzyży przydrożnych na 
terenie gminy.  Wierzymy, 
że nasza publikacja wpły-
nie na pamięć przyszłych 
pokoleń o ludziach, którzy 
nas poprzedzali. Publika-
cję będzie można zakupić 
w GOK Cekanowo.  

Michał
Korwin-Szymanowski

waną obecnie drogę Rydzyno – Płock, 
która ma być gotowa do 31 maja 2019 r. 
(etap I) a także o objazdy. Innym tema-
tem była akcja szczepień przeciw grypie 
dla seniorów z  gminy Słupno, finanso-
wana przez Urząd Gminy Słupno.
Podczas spotkań obok informacji na te-
mat bieżących inwestycji prowadzonych 
na terenie gminy i  poszczególnych so-
łectw, mieszkańcy mogą dowiedzieć się 
również o planach działań wójta na ko-
lejne lata, opiece społecznej, czy ofer-
cie zajęć GOK. Wicewójt gminy Agniesz-
ka Ruclak przybliża szczegóły dotyczące 
zbliżających się wyborów samorządo-
wych. Informuje o  zmianach organiza-
cyjnych w  gminie Słupno, dotyczących 
wyborców i okręgów  .
Spotkania wójta z  mieszkańcami za-
kończą się 16 października wizytą 
w Szeligach.  

BeeS
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TRZY LATA GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE 

Mieć serce i rękę do dzieci 
KONIEC LATA

Powrót do szkoły 

POMOC DLA UCZNIÓW

Stypendia wręczone 

SZKOŁA W LISZYNIE

Pasowanie na pierwszaków 

Minęło trzy lata od utworzenia żłob-

ka w  Gminie Słupno. Nasza placówka 

była pierwszą tego typu na Mazowszu 

w kategorii gmin wiejskich. W listopa-

dzie z  kolei minie rok od przeniesie-

nia się żłobka do nowego budynku, 

którego budowę forsował wójt Marcin 

Zawadka niemal na siłę na forum po-

przedniej Rady Gminy. Dzięki temu 

powstał nowy obiekt na pięćdziesiąt 

miejsc, a chętnych i tak jest więcej.   

Do dziś w  skali ogólnopolskiej żłobek 
w  gminie wiejskiej to niezwykła rzad-
kość. Jak wynika z  oficjalnych danych 
ogólnopolskich aż 96 procent dzieci do 
lat 3 z gmin wiejskich nie jest objętych 
żadną opieką instytucjonalną. Ale cóż 
szukać po wsiach, skoro nawet w wie-
lu mniejszych miastach na Mazowszu 
i w kraju próżno dziś szukać żłobka, jak 
chociażby w nieodległym dwudziestoty-
sięcznym Sierpcu. 
Budowa gminnego żłobka w  Słupnie 
była jednym z priorytetów Marcina Za-
wadki po objęciu przez niego funkcji 
wójta gminy, który dostrzegał to, cze-
go nie widział jego poprzednik ze swoją 
Radą Gminy. 
- Nie ma co ukrywać, że gdyby nie pan 
wójt tego żłobka w Słupnie by nie było. 
A potrzeba była wielka. W gminie przy-
bywało coraz więcej młodych mieszkań-
ców, rodziców, którzy nie mieli co zrobić 
ze swoimi dziećmi, chcąc dalej być czyn-
nymi zawodowo na rynku pracy – mówi 
Jolanta Herc, dyrektor gminnego żłobka.
Placówka, początkowo na 15 miejsc, 
znalazła schronienie w gościnnych mu-
rach Przedszkola Samorządowego „Nie-
zapominajka”. Potem przez dwa lata 
było w  żłobku osiemnaścioro dzieci. 
- Przedszkole nam bardzo dużo po-
mogło, pracownicy i  dyrekcja, więc te 
początki wcale nie były takie trudne. 
Zresztą dyrekcji przedszkola też bardzo 
zależało na utworzeniu grupy żłobkowej 
- wspomina dyrektor placówki. 
W  listopadzie ubiegłego roku odda-
no nowy samodzielny budynek żłobka 
na 50 miejsc. Nowy obiekt zbudowa-
ny w  technologii modułowej powstał 
na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a jego budowa budziła emo-
cje, zwłaszcza we władzach samorzą-
dowych gminy. Żłobek powstał nie bez 
kłopotów, bo trzeba było stoczyć o nie-
go prawdziwy bój w poprzedniej Radzie 
Gminy, której większość nie chciała się 
przychylić do pomysłu wójta Marcina 
Zawadki. W  burzliwych dyskusjach na 
sesjach poświęconych temu tematowi 

brali udział radni, wójt, a także sama dy-
rektor żłobka. 
- Wszyscy wiemy jaka była walka na se-
sjach o żłobek. No i okazała się, że decy-
zja wójta była bardzo trafna. Żłobek po-
wstał, trudności zostały pokonane, bo 
po prostu była taka społeczna potrze-
ba. Najbardziej wygrani z  tego wyszli 
rodzice i  dzieci – twierdzi Jolanta Herc.  
Dziś żłobek w  Słupnie oferuje opty-
malne warunki nie tylko dla dzieci, ale 
i  kadry pracowniczej. Rodzice, którzy 
mogli mieć wcześniej pewne obawy co 
do technologii kontenerowej żłobka, 
po wejściu do budynku byli pozytyw-
nie zaskoczeni. Jak podkreślają zgodnie 
pracownicy żłobka, to nie mury, me-
ble i  sprzęt są jednak najważniejsze, 
ale opieka nad dzieckiem sprawowana 
przez fachową kadrę z sercem i ręką do 
dzieci. Żłobek współpracuje na co dzień 
z  instytucjami gminnymi (przedszkole, 
biblioteka, GOPS) ale także ze żłobkiem 
Orlenu w Płocku. Odbywają się wzajem-
ne wizyty, wspólne wycieczki, teatrzyki 
itd. Kadra pracownicza ma możliwości 
wymiany doświadczeń z płocką placów-
ką. Rodzice mogą być zadowoleni, czego 
dowodem są pojawiąjące się pozytywne 
komentarze na temat żłobka w Słupnie 
na forach internetowych dla mam. Czę-

stym gościem w żłobku jest wójt Marcin 
Zawadka, który stara się nie opuszczać 
żadnej żłobkowej imprezy. - Zawsze 
możemy na niego liczyć – zapewnia pani 
dyrektor. 
W tej chwili w placówce jest pełna obsa-
da dzieci, a i tak to za mało wobec real-
nych potrzeb. Powstała lista rezerwowa 
dzieci, bo chętnych jest więcej niż żłobek 
może przyjąć. Coraz śmielej mówi się 
o  budowie kolejnego gminnego żłobka 
w Nowym Gulczewie. Jego budowa zna-
lazła się w planach wójta gminy na przy-
szłą kadencję. Z  pewnością będzie to 
wyzwanie dla przyszłych radnych, gdyż 
potrzeby społeczne w  tym zakresie nie 
będą maleć, ale rosnąć. 
Żłobek daje dużo komfortu i wygody nie 
tylko rodzicom, ale i  samym dzieciom. 
– Dzieci idą już do przedszkola przygo-
towane, samodzielne, w  jakimś sensie 
wychowane. Dziecko jest już też na in-
nym poziomie edukacyjnym: tańczy, 
śpiewa, rysuje, maluje. Potrafi zachować 
się w grupie, samo zjeść, załatwić swoje 
potrzeby w toalecie. Znacznie łatwiej po 
żłobku rozpocząć edukację przedszkolną 
– zachwala potrzebę opieki żłobkowej 
dyrektor Jolanta Herc. 

Andrzej Wiśniewski

W  poniedziałek 3 września 542 
uczniów szkół podstawowych na te-
renie gminy Słupno pożegnało waka-
cje, a  przywitało się z  nowym rokiem 
szkolnym 2018/2019.
397 osób uczęszcza do SP w Słupnie, 81 – 
do placówki w Liszynie, a 64 – we Świę-
cieńcu. W  hali sportowej w  Słupni uro-
czyście wszystkich przywitał dyrektor 
szkoły Waldemar Kaczorowski. Wójt 
gminy Marcin Zawadka życzył wszystkim 
uczniom – a szczególnie 45 pierwszokla-
sistom - wielu sukcesów. W  Liszynie 
po raz pierwszy w  szkolne progi zawi-
tało 12 maluchów, a  w  Święcieńcu – 9. 
Wójt gminy podkreślił, że SP w Słupnie 
jest najlepszą placówką w całym powie-

Na początku września wójt gminy 
Słupno Marcin Zawadka uroczy-
ście docenił pracę i ambicję najlep-
szych uczniów szkół podstawowych, 
zamieszkałych na terenie gminy.
W sali Urzędu Gminy 23 osobom wręczył 
stypendia za wybitne osiągnięcia w 
nauce. Średnią ocen minimum 5,0 w 
poprzednim roku szkolnym osiągnęło 9 
uczniów szkół z terenu gminy Słupno 

cie płockim, a gmina kładzie bardzo duży 
nacisk zarówno na bazę i  wyposażenie 
placówek, jak i  na poziom nauczania, 
zatrudniając nauczycieli z  najwyższymi 
kwalifikacjami. W hali w Słupnie pierw-
szoklasiści wystąpili w  krótkim spek-
taklu, związanym oczywiście z  nowym 
rokiem szkolnym, a  następnie zostali 
pasowani na uczniów, otrzymali także 
upominki. W inauguracyjnym spotkaniu 
wzięli udział m.in. rodzice, opiekunowie, 
nauczyciele, a także radni gminni: Jaro-
sław Szałkowski ( przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Polityki Społecznej i Bez-
pieczeństwa w  Radzie Gminy Słupno), 
Anna Zalewska, Piotr Węgliński, Mał-
gorzata Sawicka i Andrzej Pietrzak. (m)

oraz 14 ze szkół w Płocku. Stypendyści 
otrzymają w tym roku szkolnym dwa 
razy po 150 zł. Wójt gratulował młodym 
ludziom sukcesów nauce, zapału i 
wytrwałości. Jeszcze w październiku 
stypendia wójta otrzymają uzdolnieni 
uczniowie z terenu gminy, kształcący 
się w placówkach ponadgimnazjalnych. 
Będzie to 200 zł miesięcznie.(m)

13 pierwszoklasistów rozpoczęło naukę 
w  Szkole Podstawowej w  Liszynie. 
To ważne wydarzenie zaakcentowała 
środowa uroczystość ślubowania. Dla 
swoich najmłodszych kolegów program 
artystyczny przygotowali uczniowie 
starszych klas. Warto dodać, że szkolni 
debiutanci również zaprezentowali 
się na scenie. Uroczystego pasowania 
dokonali wspólnie - dyrektor szkoły 
Jolanta Borowska oraz wójt gminy 

Słupno – Marcin Zawadka, który 
dodatkowo wręczył dzieciom prezenty.   
W  uroczystości wzięli również udział 
zaproszeni goście - radna Małgorzata 
Sawicka oraz kierownik Centrum Usług 
Wspólnych – Agnieszka Biernat. Szkolna 
akademia zakończyła się wspólnym 
grillowaniem na boisku. Pierwszoklasi-
stom z  SP w  Liszynie życzymy samych 
szóstek i szkolnych sukcesów oraz wielu 
wspaniałych przyjaźni. (m)
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TRANSPORT PUBLICZNY

Komunikacja miejska – powrót do normalności
Transport zbiorowy w  Gminie 
Słupno był przez kilka ostatnich 
lat tematem wywołującym emocje 
i spory. Był też powodem, czy może 
pretekstem, do otwartego konflik-
tu między poszczególnymi osoba-
mi mającymi mandat reprezento-
wania mieszkańców w gminie.

Rok 2016 - początek chaosu
Głębokość podziałów doprowadzi-
ła Gminę do sytuacji, w której po raz 
pierwszy w  historii, z  powodu nie-
wystarczających środków finanso-
wych przeznaczonych (przez Radę 
Gminy) na to zadanie - nie zosta-
ła zapewniona możliwość kontynu-
acji realizowanej od wielu lat umowy 
z Miastem Płock i  jej operatorem – 
Komunikacją Miejską Sp. z o.o. Rada 
Gminy do 31 grudnia 2016r nie zdo-
łała uchwalić budżetu na rok 2017, 
co spowodowało działanie gminy 
w  warunkach prowizorium budże-
towego i  uniemożliwiało zawiera-
nie umów na rok następny, również 
umowy z Miastem Płock na linie ob-
sługiwane przez KM Płock Sp. z o.o.
W  konsekwencji, z  powodu braku 
możliwości zawarcia owej umowy 
na następny rok, stało się to też – 
co warto przypomnieć - powodem 
wymówienia przez Miasto Płock, 
działającego od lat porozumienia 
międzygminnego w zakresie komu-
nikacji zbiorowej, będącego wyma-
ganą w ustawach prawną podstawą 
zawierania bieżących umów na każ-
dy kolejny rok.
Brak kontynuacji wcześniejszych 
umów, nie był tylko „zgrzytem” 
w  stosunkach między Płockiem 
a Słupnem, miał przede wszystkim 
realny wymiar dla wielu mieszkań-
ców naszej gminy: to w  nich ude-
rzyły konsekwencje gminnych tarć 
i  sporów i  to oni zostali pozbawie-
ni możliwości dojazdu do Płocka 1 
lutego 2017r. w  środku zimy. War-
to wspomnieć że dotknęło to oso-
by dojeżdżające do pracy, ale też 
(a  może przede wszystkim) mło-
dzież dojeżdżającą do szkół. Z dnia 
na dzień ubyło 37 kursów KM Płock 
do Płocka, pozostało tylko 12 kur-
sów linii 115 dostępnej tylko dla czę-
ści mieszkańców.
W tych okolicznościach organ zarzą-
dzający gminy - mając nadal wolę 
zapewnienia pomimo tych okolicz-
ności – dalszego funkcjonowania 
transportu zbiorowego w  gminie, 
w  ramach zmniejszonych, ale w ra-
mach przyjętego budżetu będących 
do dyspozycji środków finansowych 
podjął jedyną racjonalną decyzję – 
możliwie jak najszybszego zorga-
nizowania komunikacji zastępczej, 
pomyślanej jako rozwiązanie na 
okres przejściowy, do czasu usunię-
cia przyczyn prowadzących do znik-
nięcia autobusów KM Płock z obsza-
ru gminy. 
Komunikacja „busowa” działa-

ła już tylko na terenie gminy (ze-
rwane porozumienie międzygmin-
ne uniemożliwiało wjazd choćby 
do Borowiczek, czy Imielnicy), ale 
z  możliwością skomunikowania 
z  jedyną wtedy linią między Płoc-
kiem a Słupnem, jaka pozostała  ak-
tywna: obsługiwaną przez PKS li-
nią 115. Warto jednak przypomnieć, 
że linie „busowe” były od początku 
bezpłatne.

Rok 2017 – mozolne wychodzenie 
z sytuacji kryzysowej
Staraniem Wójta Gminy Słupno już 
1 lutego ruszyły cztery linie „buso-
we” skomunikowane w Słupnie z li-
nią 115 zapewniające możliwość do-
jazdu mieszkańcom do Płocka, jak 
również przemieszczanie się po 
gminie. Biorąc pod uwagę koniecz-
ność znalezienia przewoźnika zdol-
nego szybko podjąć realizację usłu-
gi, proces negocjacji, tworzenia od 
nowa przebiegów tras, a zwłaszcza 
uzgodnień korzystania z  przystan-
ków (z powiatem płockim i GDDKiA), 
a  w  końcu konieczność uzyskania 
drogą administracyjną zezwoleń na 
przewozy na nowych trasach – czas 
ten był naprawdę krótki. A  warto 
przypomnieć że od 27 stycznia, kie-
dy na nadzwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny  przyjęto budżet na sfinansowa-
nie umowy z Miastem Płock, czyli na 
linie KM Płock – niższy niż wartość 
przygotowanej wcześniej umowy, 
blokując możliwość jej kontynuacji, 
a  1 lutego – kiedy ruszyły linie za-
stępcze, było zaledwie pięć dni na 
podjęcie działań.
Pomimo tych niesprzyjających oko-
liczności Wójt Gminy mając wspar-
cia części radnych, prowadził dalsze 
działania prowadzące do przywróce-
nia właściwej jakości usługi trans-
portu publicznego w  gminie. Efek-
tem długich rozmów i  negocjacji 
było wznowienie porozumienia mię-
dzygminnego z  Miastem Płock, 
efektem którego było np. uzyska-
nie zgody na dojazd linii „busowych” 
z  południa gminy – do przystanku 
Borowiczki Park, gdzie mieszkań-
cy Wykowa, Liszyna, Bielina, Boro-
wiczek-Pieniek 
uzyskali dostęp 
i możliwość prze-
siadki na linie 
miejskie.
N a j i s t o t n i e j -
szym elementem 
tego porozumie-
nia było jed-
nak wznowienie 
obsługi Gminy 
Słupno od 1 lip-
ca 2017r na nowo 
uruchomioną li-
nią 130. Pokło-
siem minionego 
zerwania poro-
zumień była jed-
nak zgoda Miasta 

Płocka na funkcjonowanie i współfi-
nansowanie tylko jednej głównej li-
nii do Słupna.

Rok 2018 – stabilizacja
i rozwój oferty
Efektem dalszych starań było ob-
jęcie w styczniu 2018r obsługą linią 
130 Nowego Gulczewa dzięki cze-
mu po rocznym oczekiwaniu wró-
ciły tam bezpośrednie połączenia 
z Płockiem. Nowe Gulczewo zostało 
objęte również strefą taryfową „A”, 
co gwarantuje taryfę zgodną z miej-
ską, a  samo to wymagało uzyska-
nia wpływu na Radę Miasta Płocka, 
mającą umocowanie do określania 
granic stref taryfowych.
Dalsze działania Urzędu Gminy do-
prowadziły do przedłużenia linii 130 
do Szelig (czerwiec br.) i  objęcia li-
nią 130 obsługi Mirosławia i  Stare-
go Gulczewa (1 września br.), jak też 
wielu korekt rozkładowych mają-
cych na celu np. lepsze dostosowa-
nie czasów odjazdów do godzin po-
wrotów z pracy i nauki z Płocka. Po 
raz pierwszy Gmina Słupno uzyska-
ła realny wpływ na organizację linii 
m. in. poprzez samodzielne tworze-
nie rozkładów jazdy linii 130, tylko 
konsultowanych z  Urzędem Miasta 
Płocka (we wszystkich innych gmi-
nach sytuacja jest odwrotna).

Rok 2018 był też rokiem w  któ-
rym wyłoniono operatora usług 
transportu zbiorowego na pozo-
stającą nadal ważnym elementem 
układu komunikacyjnego sieć linii 
wewnętrznych. Pomimo niestabil-
nej i  niesprzyjającej sytuacji rynko-
wej (braki kierowców u  przewoźni-
ków, radykalny wzrost cen stawek za 
1km, a nawet wychodzenie przewoź-
ników z  rynku) i  obserwacji innych 
przetargów, czasami prowadzących 
do konieczności zwiększenia budże-
tu na usługę o 50 i więcej % - postę-
powanie w  Gminie Słupno zakoń-
czyło się wyborem operatora usługi 
gminnego transportu zbiorowego 
spełniającego założenia przetargo-
we, zarówno jakościowe jak i finan-
sowe. Jednakże należy zaznaczyć iż 
wykonawca usługi został wyłoniony 
w drugim dopiero przetargu. 
Skuteczność naszego postępowania 
wynika z wcześniejszej analizy sytu-
acji rynkowej, zdiagnozowaniu rynku 
i  przygotowaniu na wzrost stawek 
rynkowych, poprzez m. in. połącze-
nie linii 115 i linii „busowej” do Świę-
cieńca w  celu redukcji kosztów. 
Umożliwiło to kontynuację usłu-
gi bez zmniejszania liczby kursów 
oraz utrzymanie połączenia sko-
munikowanego do Płocka komer-
cyjną linią 115, która co prawda nie 

mogła być w  obec-
nym stanie praw-
nym przedmiotem 
przetargu, ale zachę-
tą do jej utrzymania 
przez przewoźnika 
było skomunikowa-
nie jej z  siecią linii 
wewnętrznych ge-
nerujących pasaże-
rów i  finansowanych 
przez Gminę Słupno.
Należy zaznaczyć,  
że wynik przetargu 
umożliwił w  ramach 
założonego budże-
tu uruchomienie do-
datkowych (na głosy 
mieszkańców) kur-
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* Kursy ze Starej Białej obsługują również gminy: Brudzeń Duży, Gozdowo, Bielsk

sów na liniach do Wykowa, Rydzyna, 
Borowiczek-Pieniek w  soboty i  nie-
dziele (1 sierpnia) i w dni robocze (1 
września).
Obecnie w  dni robocze w  Gminie 
Słupno są 32 kursy bezpośrednie 
do Płocka (linie 115 i  130) obsługu-
jące obszar zamieszkały przez 5800 
osób tj. 77% mieszkańców gmi-
ny.  Dodatkowo  w południowej czę-
ści gminy, na liniach S1, S3, S5 jest 
15 kursów dojazdowych do Borowi-
czek z  możliwością kontynuacji po-
dróży liniami miejskimi: 3, 4, 35, 37. 
Łącznie posiadamy więc 47 kursów 
dziennie do Płocka. Dla porównania 
w roku 2015 było ich 36.

Jak to wygląda
w innych gminach?
Na tle innych gmin powiatu płoc-
kiego dostępność połączeń komu-
nikacyjnych do Płocka należy okre-
ślić jako dużo większą od średniej. 
Wiele gmin posiada linie Komunika-
cji Miejskiej Sp. z o.o., jednakże licz-
ba dostępnych kursów jest mniejsza 
niż w  Gminie Słupno, w  kilku gmi-
nach połączenia dostępne są tylko 
w  od poniedziałku do piątku. Tylko 
gminy: Słupno i Radzanowo dodat-
kowo same organizują linie komu-
nikacyjne. Większą liczbę kursów do 
Płocka ma tylko Gmina Stara Biała, 
jednakże warto zwrócić uwagę iż ma 
ona 50% więcej mieszkańców, do-
datkowo linie z gmin: Brudzeń Duży, 
Bielsk, Gozdowo – przebiegają przez 
jej obszar, koszty tych linii pokry-
wane są więc wspólnie przez czte-
ry gminy. Niestety ani gmina Bul-
kowo, ani Bodzanów nie zapewniają 
swoim mieszkańcom i nie finansują 
połączeń z  Płockiem realizowanych 
przez KM Płock, taka współpraca 
znacząco wpłynęłaby na ilość kur-
sów z gminy Słupno i racjonalizację 
ich kosztów.
Część gmin (Łąck, Bodzanów, Bulko-
wo, Słubice) nigdy nie organizowała 
i nie finansowała linii komunikacyj-
nych do Płocka – pozostawiając to 
przedsiębiorstwom komercyjnym. 

komunikacja
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Potwierdziłem swoje zaufanie
wśród mieszkańców

Praktyka pokazała że przy maleją-
cej liczbie pasażerów komercyjne li-
nie były stopniowo ograniczane i li-
kwidowane. Ostatecznie PKS Płock 
zlikwidował wszystkie linie komuni-
kacyjne w  powiecie płockim z  koń-
cem wakacji. Stawia to w  bardzo 
trudnej sytuacji mieszkańców kil-
ku gmin, pozostawionych praktycz-
nie bez połączeń komunikacyjnych. 
Jeżeli nawet one występują (pozo-
stały na rynku małe fi rmy realizu-
jące niewielką ilość przewozów „bu-
sami”) – bardzo często ograniczone 
jest to tylko do jednej trasy dla ca-
łej gminy, co oznacza że tylko małą 
część sołectw danej gminy ma do-
stęp do linii komunikacyjnej.
Obsługa linii tylko przez przewoź-
nika komercyjnego nie stanowi też 
gwarancji istnienia tej linii w  przy-
szłości (przy zmniejszającej się licz-
bie pasażerów i wpływach z biletów 
niepokrywających kosztów - stano-
wi ryzyko likwidacji części kursów, 
lub nawet całości linii).
Szczególnym przypadkiem jest Gmi-
na Łąck:  Pomimo sporej ilości kur-
sów realizowanych w  ciągu drogi 
krajowej nr 60 (na relacjach Kutno
-Płock i  Gostynin Płock), rzeczywi-
sta dostępność komunikacyjna jest 
bardzo słaba, bowiem linie te obsłu-
gują tylko Wolę Łącką, Łąck i  Gra-
binę (łącznie 3 przystanki w  jedną 
stronę). Dla porównania w  Gminie 
Słupno mamy obecnie 56 przystan-
ków licząc tylko w jedną stronę. 

Gmina Słupno na tle powiatu.
Plany na przyszłość.
Na tym tle przeprowadzenie w 2018r 
zmian w  przebiegu linii 130 (obję-
cie obsługą: Szelig, Górnego Słupna, 
Mirosława, Starego i  Nowego Gul-
czewa) oraz skuteczne rozstrzygnie-
cie przetargu na linie wewnętrzne 
zabezpieczyło pewność utrzymania 
połączeń komunikacyjnych z  Płoc-
kiem, również na liniach obsługi-
wanych przez PKS Płock (który przy 
pasywności działań innych gmin zli-
kwidował na ich terenie wszystkie 
linie komunikacyjne).
W  2018r wprowadzono nowy wzór 
rozkładów jazdy na przystankach 
(podający również czasy odjazdów 
z  przystanków pośrednich), nowe, 
czytelne tablice kierunkowe na au-
tobusach, oraz rozbudowano sys-
tem informacji o  liniach komunika-
cyjnych w Gminie Słupno, łącznie ze 
schematami i  nowymi, czytelniej-
szymi rozkładami jazdy – na stro-
nie internetowej gminy. Obecnie je-
steśmy jedyną gminą w  powiecie 
płockim posiadającą własny sys-
tem informacji o liniach i kursach na 
stronach internetowych. Umożliwia 
to sprawdzenie informacji zarówno 
poprzez komputer jak i na urządze-
niach mobilnych.
Plany Gminy Słupno na następne 
lata przewidują utrzymanie fi nan-
sowania linii komunikacyjnych z bu-
dżetu gminy oraz wznowienie sta-
rań o  przywrócenie bezpośrednich 
połączeń komunikacyjnych z  Płoc-
kiem dla południowej części gminy 
– po zakończeniu budowy ulic: Pia-
stowskiej i Jagiellońskiej.
(WE)

Dobiega końca kadencja samorzą-
dowa, więc naturalne pierwsze py-
tanie, jakie się nasuwa nie tylko 
w  naszej rozmowie, ale również 
chyba mieszkańcom Pana okręgu, 
co radnemu Tomaszowi Piórkow-
skiemu udało się osiągnąć w  tej 
kadencji, chociaż była ona bardzo 
krótka? 
- Pierwsza i  chyba najważniejsza 
rzecz, jaką udało się dopiąć to bu-
dowa ścieżki pieszo - rowerowej 
z  Miszewka do Święcieńca, któ-
ra lada moment się rozpocznie. To 
sztandarowa inwestycja dla miesz-
kańców z  Miszewka Strzałkow-
skiego, Miszewka Stefany, Mija-
kowa i  Święcieńca. Przypomnijmy, 
że gmina wybuduje tę ścieżkę przy 
drodze powiatowej za gminne pie-
niądze, ale wszelkie decyzje i  po-
zwolenia były również zależne od 
powiatu stąd cała procedura for-
malna znacznie się przeciągała. 
Najważniejsze jednak, że wszyst-
ko skończyło się pomyślenie i ścież-
ka zostanie wybudowana. W  dniu, 
w którym rozmawiamy powinno do-
trzeć do Urzędu Gminy pozwolenie 
na budowę. 
Mieszkańcy poczują ulgę… 
Tak. To przede wszystkim kwe-
stia bezpieczeństwa mieszkańców, 
o  czym wielokrotnie było mówio-
ne, ale i pisane również na łamach 
„Głosu Słupna”. Tam naprawdę jest 
duży ruch, często jeżdżą wręcz piraci 
drogowi. Zdarzyło się, że moja żona 
kiedyś uciekała z wózkiem do rowu 
przed takim piratem. No, ale pocze-
kajmy na zakończenie robót, a wte-
dy będzie można, czym się pochwa-
lić. Nadmienię, że budowa tej ścieżki 
była pierwszym i  głównym moim 
postulatem wyborczym.  
Druga ważna sprawa to wykonanie 
oświetlenie ulicznego w  Miszew-
ku Stefany na drodze równoległej 
do drogi powiatowej, nie wspomi-
nając już o innych lampach i oświe-
tleniu solarnym na naszym terenie. 
Ponadto ważna rzecz to termomo-
dernizacja remizy OSP w Miszewku 
Strzałkowskim oraz nakładkę as-
faltową, wspólnie z  powiatem, do 
Święcieńca. 
Co dalej? Jakie plany na przyszłość? 
Mogę mówić o  moich planach roz-
woju tej części gminy, jeśli oczywi-
ście wyborcy obdarzą mnie ponow-
nie zaufaniem i  powierzą mandat 
radnego. Nawiązując jeszcze do 
poprzedniego pytania, chciałbym 
przypomnieć, że były realne oba-
wy o  duże kłopoty z  komunikacją 
publiczną w  kontekście zapowia-
danej realnej likwidacji prywat-
nej linii autobusowej P4. Oso-
biście angażowałem się w  tę 
sprawę i udało się linię P4 do 
Miszewka zachować. Mamy 
również w  świetlicy w  Mi-
szewku Strzałkowskim, za 
czym również się opowia-
dałem, bardzo dobrą ofer-
tę aktywizacji seniorów 
prowadzaną przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Seniorzy mogą 
się tam spotykać, 
prowadzić róże za-
jęcia, warszta-
ty kulinarne, 
r ehab i l i ta-

cję itd. Mam nadzieję, że podobne 
wsparcie dla seniorów będzie kon-
tynuowane w kolejnej kadencji. 
Jednym z  ważniejszych zadań 
w przyszłej kadencji to remont drogi 
Miszewko Stefany – Szeligi oraz po-
prawa stanu dróg lokalnych na te-
renie Samborza, etapowa budowa 
chodników oraz oświetlenia solar-
nego.  Ponadto zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy w Miszewku 
Stefany oraz wyposażanie jednost-
ki OSP w Miszewku Strzałkowskim 
w  lekki pojazd ratowniczo – gaśni-
czy. Myślę również o  budowie par-
kingu przy cmentarzu a także o roz-
poczęciu prac związanych z budową 
ścieżki pieszo – rowerowej z  Mi-
szewska Strzałkowskiego do Słup-
na, co w  przyszłości połączyłoby 
trasą rowerową centrum gminy pół-
nocną jej częścią.   
Ubiega się Pan już o  trzecią swo-
ją kadencję, chociaż nie miał oka-
zji być Pan radnym przez pełną 
kadencję… 
No tak się dziwnie w  życiu złoży-
ło. Chociaż mimo młodego jesz-
cze wieku, jestem w trójce najstar-
szych stażem radnych, a  nie dane 
mi było przetrwać pełnej kaden-
cji. Najpierw zająłem miejsce na-
szego kolegi śp. Andrzeja Banasia-
ka, a  potem zostałem radnym po 
skutecznym referendum i  odwoła-
niu poprzedniej Rady Gminy oraz 
przedterminowych wyborach. Za-
wsze było mi po drodze z działa-
niami wójta Marcina Zawad-
ki, który od początku miał 
wizję rozwoju gminy, któ-
ra do mnie przemawiała. 
Po wyborach uzupełnia-
jących, gdzie nie miałem 
kontrkandydata, nasi 
przeciwnicy zarzuca-
li mi, że zostałem rad-
nym nie zdobywając 
żadnego głosu. Jednak 
po referendum brałem 
już udział w  „normal-
nych” wyborach i  po-
twierdziłem to, że 
cieszę się za-
ufaniem wy-
borców, 
za co 

im serdecznie dziękuję. Przypomnę 
tylko, że było czterech kandydatów 
dostałem prawie sto głosów, zosta-
wiając daleko w tyle konkurentów. 
Na ostatniej sesji Rady Gmi-
ny przewodniczący Dariusz Kęp-
czyński dziękując za pracę w  tej 
mijającej kadencji mówił wręcz 
o  wzorowej współpracy radnych 
i  poszczególnych organów samo-
rządowych gminy. 
Uważam, że tak doświadczony sa-
morządowiec jak kolega Dariusz 
Kępczyński wie, co mówi i nigdy nie 
rzuca słów na wiatr. Proszę zwrócić 
uwagę na fakt, iż Rada Gminy nie 
jest monolitem. Mamy również opo-
zycję, która jednak jest konstruk-
tywna i  potrafi  współpracować, 
a nie tak, jak było w poprzedniej ra-
dzie, gdzie na porządku dziennym 
były tylko awantury, polityczna wal-
ka, a  mało merytorycznej pracy. 
Wszyscy pamiętamy, co się działo 
wtedy i mamy przed oczami dantej-
skie sceny. Chyba nikt nie chciałby 
powtórki z przeszłości. Aż ciarki po 
plecach chodząc na myśl, że niektó-
rzy „bohaterowie” tamtych wyda-
rzeń znowu pojawiają się na listach 
wyborczych. 
W tej pamiętnej odwołanej radzie, 
był Pan w opozycji, która nie miała 
nic do powiedzenia. Przyglądając 
się czasami obradom tamtej rady 
człowiek momentami tracił wiarę 
w sens samorządów. Czy miał Pan 
podobne chwile zwątpienia? 
Oj… były bardzo trudne momenty 
i  chwile zwątpienia, ale jakoś dali-
śmy radę i przetrwaliśmy. Nie wiem, 
czy gdyby ktoś wtedy pierwszy się 

nie wykruszył to by wszystko 
zaczęło się sypać. Ja 

na dodatek byłem 
w  komisji rewi-

zyjnej, gdzie 
była najwięk-
sza tragedia. 
Mojego zda-
nia nikt na-
wet nie brał 
pod uwagę. 
Gdy nie przy-
jechałem na 
p o s i e d z e -
nie komisji 
r e w i z y j n e j 
od razu był 
atak i zarzut, 

że nie 

uczestniczę w  posiedzeniach. Kie-
dy uczestniczyłem byłem z  kolei 
całkowicie ignorowany przez „jedy-
nie słuszną opcję”. No i ta niezliczo-
na ilość jałowych posiedzeń komisji 
i kilkunastogodzinnych sesji. To był 
koszmar…
Był taki jeden, który się wykruszył 
i  zrezygnował bo miał dosyć tego 
wszystkiego, ale ten radny był po 
stronie większości. Zostawmy jed-
nak już to na boku i  zmieńmy te-
mat. Wielką Pana pasją był od za-
wsze sport i pozostaje do dziś. 
Tak. Jako chłopak kopałem amator-
sko piłkę. Dziś jestem w  dalszym 
ciągu związany ze sportem, pełnię 
funkcję skarbnika klubu Delta Słup-
no i  jestem wielkim jego kibicem. 
Pomagam klubowi jak tylko mogę, 
jestem takim łącznikiem między 
klubem a  Urzędem Gminy. Nale-
ży przy tym podkreślić, że to za ka-
dencji wójta Marcina Zawadki, który 
sam jest wielkim miłośnikiem spor-
tu, klub i  stadion bardzo się zmie-
nił. Gmina z  roku na rok łozy coraz 
więcej pieniędzy na sport młodzie-
żowy i klub, dzięki czemu powstaje 
więcej grup młodzieżowych. Łącz-
nie z  seniorami trenuje ok. trzystu 
zawodników i  mamy ośmiu trene-
rów. Są nowe trybuny, wybudowa-
ny został nowy klubowy budynek 
z szatniami, prysznicami i pomiesz-
czeniami dla sędziów. Murawa jest 
bardzo dobrze utrzymana, brakuje 
tylko oświetlenia, ale myślę, że i to 
jest kwestią czasu. Grup młodzie-
żowych jest bardzo dużo, trenin-
gi trwają do późnych godzin, więc 
oświetlenie z pewnością tam by się 
przydało. Myślę, że razem z radnym 
Januszem Szenkiem będziemy o  to 
walczyć. Na pewno będziemy mieć 
wsparcie w osobie wójta. O ile oczy-
wiście wyborcy pozwolą. 
Tylko trochę z  poziomem sporto-
wym było gorzej, który jakby nie 
dopasował się do tych wielkich 
zmian na plus dla klubu. 
Fakt było trochę gorzej. Spadek po 
historycznym awansie do czwartej 
ligi. Teraz drugi rok w lidze okręgo-
wej. Ale teraz w  okręgówce gramy 
więcej swoimi zawodnikami, wy-
chowankami. Celem jest utrzyma-
nie się w  lidze okręgowej. Ale pod-
kreślam, że dzięki temu więcej gra 
nasza młodzież ze Słupna.  
Czy liga okręgowa to jest to, na co 
ten klub stać w przyszłości i Gminę 
Słupno?
Gminę Słupno na pewno stać na 
więcej, ale klub gra młodzieżą, 
więc trzeba czasu i  doświadcze-
nia. Nasi wychowankowie muszą 
dwa, trzy lata pograć, żeby wsko-

czyć na lepszy poziom sportowy. 
Stawiamy w  najbliższej przy-
szłości na naszą młodzież 

i  zobaczymy, co przyniesie 
przyszłość za kilka lat. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Andrzej 
Wiśniewski        

        

   

Rozmowa z Tomaszem Piórkowskim, radnym gminy 
Słupno z okręgu Miszewko Strzałkowskie – Miszewko 
Stefany, miłośnikiem sportu i działaczem społecznym.

drogowi. Zdarzyło się, że moja żona 
kiedyś uciekała z wózkiem do rowu 
przed takim piratem. No, ale pocze-
kajmy na zakończenie robót, a wte-
dy będzie można, czym się pochwa-
lić. Nadmienię, że budowa tej ścieżki 
była pierwszym i  głównym moim 
postulatem wyborczym.  
Druga ważna sprawa to wykonanie 
oświetlenie ulicznego w  Miszew-
ku Stefany na drodze równoległej 
do drogi powiatowej, nie wspomi-
nając już o innych lampach i oświe-
tleniu solarnym na naszym terenie. 
Ponadto ważna rzecz to termomo-
dernizacja remizy OSP w Miszewku 
Strzałkowskim oraz nakładkę as-
faltową, wspólnie z  powiatem, do 
Święcieńca. 
Co dalej? Jakie plany na przyszłość? 
Mogę mówić o  moich planach roz-
woju tej części gminy, jeśli oczywi-
ście wyborcy obdarzą mnie ponow-
nie zaufaniem i  powierzą mandat 
radnego. Nawiązując jeszcze do 
poprzedniego pytania, chciałbym 
przypomnieć, że były realne oba-
wy o  duże kłopoty z  komunikacją 
publiczną w  kontekście zapowia-
danej realnej likwidacji prywat-
nej linii autobusowej P4. Oso-
biście angażowałem się w  tę 
sprawę i udało się linię P4 do 
Miszewka zachować. Mamy 
również w  świetlicy w  Mi-
szewku Strzałkowskim, za 
czym również się opowia-
dałem, bardzo dobrą ofer-
tę aktywizacji seniorów 
prowadzaną przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Seniorzy mogą 
się tam spotykać, 
prowadzić róże za-
jęcia, warszta-
ty kulinarne, 
r ehab i l i ta-

wsze było mi po drodze z działa-
niami wójta Marcina Zawad-
ki, który od początku miał 
wizję rozwoju gminy, któ-
ra do mnie przemawiała. 
Po wyborach uzupełnia-
jących, gdzie nie miałem 
kontrkandydata, nasi 
przeciwnicy zarzuca-
li mi, że zostałem rad-
nym nie zdobywając 
żadnego głosu. Jednak 
po referendum brałem 
już udział w  „normal-
nych” wyborach i  po-
twierdziłem to, że 
cieszę się za-
ufaniem wy-
borców, 
za co 

zaczęło się sypać. Ja 
na dodatek byłem 

w  komisji rewi-
zyjnej, gdzie 
była najwięk-
sza tragedia. 
Mojego zda-
nia nikt na-
wet nie brał 
pod uwagę. 
Gdy nie przy-
jechałem na 
p o s i e d z e -
nie komisji 
r e w i z y j n e j 
od razu był 
atak i zarzut, 

że nie 

Januszem Szenkiem będziemy o  to 
walczyć. Na pewno będziemy mieć 
wsparcie w osobie wójta. O ile oczy-
wiście wyborcy pozwolą. 
Tylko trochę z  poziomem sporto-
wym było gorzej, który jakby nie 
dopasował się do tych wielkich 
zmian na plus dla klubu. 
Fakt było trochę gorzej. Spadek po 
historycznym awansie do czwartej 
ligi. Teraz drugi rok w lidze okręgo-
wej. Ale teraz w  okręgówce gramy 
więcej swoimi zawodnikami, wy-
chowankami. Celem jest utrzyma-
nie się w  lidze okręgowej. Ale pod-
kreślam, że dzięki temu więcej gra 
nasza młodzież ze Słupna.  
Czy liga okręgowa to jest to, na co 
ten klub stać w przyszłości i Gminę 
Słupno?
Gminę Słupno na pewno stać na 
więcej, ale klub gra młodzieżą, 
więc trzeba czasu i  doświadcze-
nia. Nasi wychowankowie muszą 
dwa, trzy lata pograć, żeby wsko-

czyć na lepszy poziom sportowy. 
Stawiamy w  najbliższej przy-
szłości na naszą młodzież 

i  zobaczymy, co przyniesie 
przyszłość za kilka lat. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Andrzej 
Wiśniewski        
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Budowa ronda w Liszynie

GMINNE INWESTYCJE 2015 - 2018

Wielkie budowanie: drogi, chodniki, lampy, 
oczyszczalnia ścieków, sala gimnastyczna…
W  Gminie Słupno trwa realizacja 
wielu inwestycji, ważnych dla miesz-
kańców. W  roku 2018 jest ich zdecy-
dowanie więcej, niż we wcześniej-
szych latach. Kontynuowane są 
budowy dróg, remontowane są ulice, 
bliski jest koniec modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Słupnie. Zakończono 
już niektóre kluczowe inwestycje, 
np. w  Mirosławiu, Starym Gulczewie 
i Nowym Gulczewie.
Od wyborów w  2014 r. Rada Gminy 
Słupno była skłócona, brak porozu-
mienia i współpracy spowodował, że pod 
względem inwestycji działo się niewiele, 
głównie kończono rozpoczęte wcze-
śniej prace. Planowane w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej inwestycje nie 
były odpowiednio zabezpieczone, a brak 
porozumienia w  radzie nie pozwalał na 
ich skuteczną realizację. Warto podkre-
ślić, że to właśnie rada gminy decy-
duje o tym, jakie inwestycje będą reali-
zowane, a  wójt gminy jest organem 
wykonawczym.

KADENCJA
2014 - 2017

Przebudowa drogi Liszyno-Wykowo
Inwestycja nie tylko znacząco wpłynęła 
na warunki jazdy między miejscowo-
ściami Liszyno i Wykowo, ale co najważ-
niejsze przyczyniła się do poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i  rowerzy-
stów, dla których wzdłuż drogi powstał 
ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od 
jezdni barierkami. Poza poszerzeniem 
jezdni, nową nawierzchnią, chodnikiem 
i  ścieżką rowerową  inwestycja objęła 
również budowę dwóch zatok autobuso-
wych na wysokości SP w Liszynie. Są też 
wyspy ograniczającej prędkość przejeż-
dżających pojazdów. Inwestycja została 
dofinansowana w  ramach budowy tzw. 
„schetynówek” kwotą ponad 1,6 mln zł. 

Ul. Kmicica w Nowym Gulczewie
Zakończono realizację zadania - Budowa 
ulicy Kmicica wraz z  kanalizacją desz-
czową w  Nowym Gulczewie, dotyczącą 
wykonania nawierzchni ulicy, budowy 
sieci kanalizacji deszczowej.

Ul. Żeglarska, Smocza i Baśniowa 
w Słupnie 
Zakończono budowę ul. Żeglarskiej, 
Smoczej i Baśniowej, w tym wykonanie 
nawierzchni ul. Żeglarskiej, sięgaczy 
i  dojazdów do posesji, ciągu pieszo - 
jezdnego o  nawierzchni z  polbruku, 
budowę ul. Smoczej o  nawierzchni 
z  polbruku z  obustronnymi chodni-
kami, sięgaczami i dojazdami do posesji, 
budowa ul. Baśniowej o  nawierzchni 
asfaltowej z  obustronnymi chodnikami 
z  polbruku, budowa sieci kanalizacji 
deszczowej, przyłączy, przepompowni. 

Budowa chodnika przy ul. Miszewskiej 
w Słupnie
Wykonano chodnik wraz z  kanalizacją 
deszczową przy ul. Miszewskiej od ul. 
Wiosennej w  Słupnie wraz z  ciągiem 

pieszo – rowerowym ze zjazdami oraz 
kanalizacją deszczową i oświetleniem. 

Orlik lekkoatletyczny
Wielofunkcyjny obiekt powstał przy 
Szkole Podstawowej w  Słupnie, gmina 
uzyskała na niego 350 tys. zł dotacji. 
Boisko z  piłkochwytami otoczone jest 
czterotorową bieżnią o  długości 200 
m, jest też 80-metrowa bieżnia dla 
sprinterów, koło do pchnięcia kulą oraz 
skocznia do skoku w  dal. Całość ma 
wymiary ponad 80 m długości i  42 m 
szerokości.

Budowa dróg gminnych 
Rozpoczęły się budowy kolejnych 
dróg gminnych wraz z  infrastrukturą. 
Najważniejsze inwestycje to trasy: 
Borowiczki Pieńki – Bielino-Liszyno, 
Liszyno-Słupno (etap I), Płock-Rydzyno, 
Mirosław – Stare Gulczewo, ul. Jana III 
Sobieskiego, Wiśniowieckiego, Heleny 
i Podbipięty w Nowym Gulczewie

Miszewko - Pepłowo - Cieśle
Udzielono pomocy finansowej dla 
powiatu płockiego przy realizacji 
zadania pn.: „Przebudowa - moder-
nizacja drogi powiatowej nr 2941W 
Miszewko - Pepłowo – Cieśle.

Przebudowa boiska w Wykowie
Boisko zostało wyposażone w  trójrzę-
dową trybunę przenośną na 300 miejsc 
siedzących, 20 siedzisk dla gości a także 
w  100 krzesełek na istniejących trybu-
nach. Zamontowano dwa  piłkochwyty, 
usunięto stare ogrodzeni, wykonano 
parking z kostki brukowej. Wybudowano 
także budynek zaplecza, który składa 
się z  dwóch elementów w  konstrukcji 
kontenerowej z instalacjami. Są szatnie, 
pomieszczenie magazynowe, zaplecze 
dla sędziów. Obecnie zarówno po trenin-
gach, jak i po meczach warunki są bardzo 
dobre, piłkarze mogą korzystać choćby 
z ciepłej wody. 

Place zabaw w Słupnie
Wykonano plac zabaw przy ul. 
Miszewskiej, tuż przy budynku Urzędu 
Gminy. Kolejna inwestycja tego typu 
została zlokalizowana na Górnym 
Słupnie - przy ul. Topolowej, na działce 
gminnej, przeznaczonej na cele rekre-
acyjno – sportowe.

Żłobek
W  końcu sierpnia 2016 Słupno było 
pierwszą na Mazowszu gminą wiejską, 
w  której został utworzony żłobek. 
Zlokalizowany był w  budynku przed-
szkola, natomiast jesienią 2017 r. prze-
niósł się do własnej, nowej siedziby. 
Inwestycja została dofinansowana 
kwotą 400 tys. zł w ramach rządowego 
programu „Maluch plus”. 

Pozostałe inwestycje to m.in. zjazd 
z DK 62 w ul. Chabrową oraz nowe wiaty 
przystankowe w sołectwach. Wykonano 
również szereg projektów sieci wodocią-
gowych i  kanalizacyjnych oraz budowy 

tej infrastruktury. 

Rok 2018 charakteryzuje się w  Gminie 
Słupno niezwykłą dynamiką pod 
względem inwestycyjnym. Prace doty-
czyły – lub wciąż dotyczą – ponad 30 
ważnych zadań. 
To przyspieszenie, jakże ważne i  pozy-
tywne z  punktu widzenia miesz-
kańców całej gminy, nie jest przypad-
kowe. Jest bowiem efektem wielkiego 
przełomu, który nastąpił po odwo-
łaniu skłóconej Rady Gminy w  refe-
rendum w maju 2017 r. W sierpniu 2017 
r. w przedterminowych wyborach zdecy-
dowanie górą był Komitet Wyborczy 
Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”, 
związany z wójtem Marcinem Zawadką. 
Komitet uzyskał 11 na 15 mandatów. 
Od tego czasu sytuacja zmieniła się 
diametralnie. Dzięki zgodzie i  wspól-
nemu wysiłkowi nowej Rady Gminy 
możliwe stało się przyspieszenie wielu 
inwestycji i rozpoczęcie kolejnych. Dane 
dobitnie pokazują, że w  samym 2018 
r. jest ich więcej niż w  trzech wcze-
śniejszych latach w  sumie. Nowi radni 
często biorą udział w spotkaniach wójta 
w  poszczególnych sołectwach, poznają 
potrzeby nie tylko w  swoich okręgach. 
Efektem tego jet m.in. nagroda od 
marszałka Adama Struzika w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. Gmina 
Słupno jako jedyna gmina z  powiatu 
płockiego, znalazła się w czołowej 10 na 
Mazowszu.

KADENCJA WRZESIEŃ
2017 - 2018

Ul. Czarnieckiego w Nowym Gulczewie
Firma Trakt z  Kutna zajmowała się 
budową kanalizacji deszczowej, jezdni 
i  chodników. Termin realizacji zadania 
określono w  umowie na 30 września 
2018 r., został on dotrzymany. To aż 
o rok krócej, niż wcześniej zakładano.

Droga Mirosław – Stare Gulczewo
Prace zakończyły się zgodnie z  umową 
do 30 lipca 2018 r., przebudowa obej-
mowała odcinek o  długości ponad 
1200 m i  szerokości 6 m. Wykonawca 
przygotował tam m.in. nawierzchnię 
bitumiczną, chodniki z kostki betonowej 
po obu stronach jezdni, zjazdy, kana-
lizację deszczową, sanitarną, odwod-
nienie jezdni, chodników i  pasa drogo-
wego wraz z  drenażem. Jest także 
oświetlenie z  energooszczędnego 
źródła światła led. W końcu września na 
granicy Mirosławia i  Starego Gulczewa 
nastąpiło uroczyste zakończenie inwe-
stycji z udziałem mieszkańców, symbo-
liczne przecięcie wstęgi przez dzieci 
i  poświęcenie drogi przez ks. Dziekana 
Ryszarda Paradowskiego, proboszcza 
Parafii św. Jakuba w Imielnicy. Na wspo-
mnianą trasę już w  lipcu wróciły auto-
busy linii nr 130. Warto podkreślić, że 
dzięki nowej radzie i  decyzji o  przy-
spieszeniu prac, droga została wyko-
nana niemal rok wcześniej, niż zakładał 

pierwotny plan. 

Wyposażenie pomieszczeń w Wykowie
Wyposażono pomieszczenia socjalne 
przy boisku w  Wykowie, zamontowano  
instalację alarmową oraz zakupiono 
zieleń w celu zagospodarowania terenu 
wokół zaplecza.

Plac zabaw w Słupnie
Na terenie Górnego Słupna, przy ul. Do 
Grodziska, na działce zakupionej przez 
gminę powstał okazały plac zabaw. 
Najmłodsi doczekali się sympatycz-
nego, przyjaznego miejsca w  Górnym 
Słupnie. Inwestycja została zrealizo-
wana w rekordowym tempie od zakupu 
działki przez projekt do realizacji. 
Uroczyste otwarcie odbyło się z  okazji 
Dnia Dziecka w 2018 r. 

Ul. Zaułek w Słupnie
Mieszkańcy wiele lat czekali na tą inwe-
stycję. Na ulicy o długości 150 m i szero-
kości 4,5 m położono kostkę betonową. 
Wykonawca uporał się z  zadaniem 
w  wyznaczonym terminie, zakończył 
zadanie do 30 czerwca.

Borowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno
Inwestycja dotyczy m.in. ul. Słowiańskiej 
i  Jagiellońskiej. To największe pod 
względem wartości zadanie, realizo-
wane obecnie na terenie gminy. Budowa 
drogi wraz z  infrastrukturą dotyczy 
odcinka ponad 4 km. Inwestycja została 
znacznie przyspieszona. Wstępny plan 
zakładał bowiem, że droga będzie 
gotowa 31 sierpnia 2019 r. Ale decyzją 
nowej Rady Gminy zwiększono nakłady 
w  2018 r., dzięki czemu termin został 
skrócony do 15 grudnia 2018 r. Mieszkańcy 
będą więc mogli korzystać z  nowej 
trasy aż pond 8 miesięcy wcześniej. 
Droga zakończy się rondem na skrzyżo-
waniu ulicy Jagiellońskiej, Wawrzyńca 
Sikory i  Pocztowej w  Liszynie. Trwają 
już prace przy budowie ronda. Uwaga: 
nastąpiła już zmiana ruchu na kołowy. 
Prace brukarskie także zostały mocno 
przyspieszone. Na 3 km położono już 
dwie warstwy asfaltu. Brakuje jeszcze 
warstwy ścieralnej, którą kładzie się na 
końcu. Zakończono już prace dotyczące 
kanalizacji deszczowej, trwa układanie 
chodników. Na tą inwestycję gmina 
złożyła w kwietniu wniosek o dofinanso-
wanie w  ramach Rządowego Programu 
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej w  wyso-
kości ok. 3.800.000 zł. Niestety, 
pomimo zakwalifikowania wniosku 
pod względem formalnym i  prawnym, 
nie udało się pozyskać dofinansowania 
w tym programie rządowym.  

Borowiczki -Pieńki – Liszyno
Zadanie dotyczy u. Piastowskiej. W lipcu 
tego roku podpisano umowę na reali-
zację I  etapu ul. Piastowskiej, wyko-
nawca ma się uporać z  tym zadaniem 
do 31 października 2019 r. W  pierw-
szym etapie prace dotyczą odcinka 
od ul. Raczkowizna w  Płocku do ul. 
Głębokiej w  Borowiczkach- Pieńkach 
(ok. 1 km). Rozpoczęły się już prace przy 
rozbiórce starych chodników wzdłuż ul. 
Piastowskiej. Wykonawca zgromadził 
materiał i rozpoczął prace przy budowie 
kanalizacji deszczowej w  ul. Pszczelej 
i  Łąkowej Przygotowywane są także 
objazdy, które poprowadzą ul. Głęboką 
Botaniczną, Borowicką do Harcerskiej 
w płockich Borowiczkach. 

Ulica Pocztowa 
W  połowie roku zakończył się I  etap 
przebudowy drogi Liszyno – Słupno. 
Wykonawca (firma Wapnopol 
z  Glinojcka) zakończył modernizację 
części ul. Pocztowej (do ul. Orlej), to 
ponad 1 km. 
Trwa już II etap budowy ul. Pocztowej, 
wykonawcą jest firma Waskop. 
Zakończono prace związane z  budową 
kanalizacji deszczowej w ulicy Pocztowej 
i  Bocianiej. Na początku paździer-
nika wykonawca zamknął dla ruchu 
ul. Pocztową w  celu prowadzenia prac 
drogowych.

Droga Płock – Rydzyno (etap I) 
Tu także radni zdecydowali o znacznym 
przyspieszeniu inwestycji, co jest 
niezwykle istotne zarówno dla miesz-
kańców, jak i  osób z  innych miejsco-
wości gminnych, korzystających z  tej 
trasy. Dzięki zwiększeniu nakładów 
przez nową radę gminy zakończenie 
prac zaplanowano do 31 maja 2019 r. 
Pierwotny termin zakładał, że będzie 
to dopiero 31 sierpnia 2020 r., czyli aż 
15 miesięcy później. Prace obejmują 
odcinek ponad 1,5 km. Na tym odcinku 
położone są już dwie warstwy asfaltu. 
Asfalt jest także na części ścieżki pieszo 
– rowerowej.

Budowa chodnika na ul. Klonowej w Słupnie
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Jak pozyskiwano środki zewnętrzne?

Będzie nowy wodociąg w Gulczewie!

Ul. Jana III Sobieskiego, Heleny, Bohuna, 
Podbipięty w Nowym Gulczewie 
W  ramach realizacji I  etapu zadania 
inwestycyjnego firma Wapnopol 
zbuduje ponad 1130 m dróg wraz z chod-
nikami i  kanalizacją deszczową. Prace 
są zaawansowane, została ułożona 
pierwsza warstwa nawierzchni asfal-
towej na ul. Sobieskiego i  części 
Podbipięty. Lada moment będzie ukła-
dany asfalt na u. Bohuna. Trwa też 
układnie chodników. Termin realizacji 
zadania to 30 października br.

Ulica Klonowa w Słupnie
Remont nawierzchni i budowa chodnika 
to zakres prac, który wykonuje firma 
Waskop. Na części ul. Klonowej jest już 
chodnik, trwają dalsze prace. Inwestycja 
realizowana jest zgodnie z  harmono-
gramem, termin wykonania to 31 marca 
2019 r. 

Bieżące utrzymanie dróg
W  ramach bieżącego utrzymania dróg 
w  ostatnich tygodniach ponad 4 km 
dróg gminnych zostało utwardzo-
nych destruktem. Został on położony 

m.in. na ul. Hiacyntowej, Jaworowej, 
Żonkilowej, Sasanki, Magnoliowej, 
Kalinowej , Kasztanowej, Klonowej, 
Do Grodziska i  Gruszkowej w  Słupnie, 
Biedronki i  Stokrotki w  Cekanowie 
a  także Wiśniowieckiego, Hajduczka, 
Zbrojowej, Husarskiej, Szlacheckiej, 
Chocimskiej i  Zagłoby w  Nowym 
Gulczewie.

Ścieżka pieszo – rowerowa Miszewko 
Strzałkowskie – Święcieniec
Przebiegać będzie wzdłuż drogi 
powiatowej. Ta inwestycja w  sposób 
niezwykle istotny poprawi bezpieczeń-
stwo zarówno pieszych, jak i  rowerzy-
stów. Wyłoniony wykonawca, czyli firma 
Lonex, rozpoczął już  prace. Gmina prze-
kazała komplet dokumentów, w  tym 
dziennik budowy oraz prawomocne 
pozwolenie na budowę. Na podstawie 
porozumienia zawartego z  Powiatem 
Płockim, gmina Słupno finansuje inwe-
stycję w  całości, po zakończenie prze-
każe ścieżkę do utrzymania Powiatowi.

Oczyszczalnia ścieków w Słupnie
Prace modernizacyjne prowadzone są 
zgodnie z harmonogramem. Inwestycja 

wysłużonego obiektu jest bardzo ważna 
dla całej gminy, ma się zakończyć już do 
30 października 2018 r. Prace prowadzi 
konsorcjum firm z Jastrzębia Zdroju oraz 
Pszczyny, wykonawca udziela trzylet-
niej gwarancji. Prace są niezbędne, gdyż 
obiekt ma już 23 lata, rozbudowywany 
był już i  modernizowany w  roku 2005 
oraz w  latach 2009-10. Obecnie z  sieci 
kanalizacyjnej korzysta ponad połowa 
mieszkańców gminy, obejmuje ona 
ponad 100 km w  Słupnie, Cekanowie, 
Borowiczkach – Pieńkach, Wykowie, 
Liszynie oraz części Bielina, a ostatnio – 
także w Mirosławiu i Starym Gulczewie. 

Sala gimnastyczna w Liszynie
Dzięki decyzji nowej rady gminy 
w Szkole Podstawowej w Liszynie prace 
przy budowie nowej sali gimnastycznej 
rozpoczęła się aż cztery lata wcześniej, 
niż przewidywał plan. Wykonawca prze-
budował kanalizację sanitarną oraz 
przyłącza energetyczne. Trwa budowa 
fundamentów. Prace mają się zakoń-
czyć już do 30 czerwca 2019 r. Gmina 
złożyła wniosek o  dofinansowanie do 
Ministerstwa Sportu.

Oświetlenie uliczne 
Systematycznie przybywa lamp na 
terenie gminy, jest ich już 2000. 
Ostatnio zakończyła się realizacja 
dużego zadanie dotyczącego budowy 
61 lamp oświetlenia ulicznego m.in. 
w  Cekanowie, Słupnie, Borowiczkach - 
Pieńkach, Miszewku - Stefany. Oprócz 
lamp zasilanych energią elektryczną 
zamontowano także 15 lamp solarnych: 
po 4 przy ul. Wilczej w  Szeligach oraz 
w Ramutowie, 2 w Miszewku – Stefany, 
2 w  Wykowie, po jednej w  Mirosławiu, 
Nowym Gulczewie i Szeligach.

Ul. Stepowa w Nowym Gulczewie
Dla mieszkańców Nowego Gulczewa 
bardzo ważną sprawą jest zadanie 
„Budowa ul. Stepowej w  Nowym 
Gulczewie - zakres I z etapu II”. Po zabez-
pieczeniu przez radę gminy środków 
finansowych można było rozstrzygnąć 
przetarg. Podpisano umowę. Jeszcze 
w tym roku nastąpi rozpoczęcie prac. 

Droga w Wykowie 
Zakończyła się się procedura przetar-
gowa, dotycząca zadania „Budowa 
drogi gminnej wraz ze ścieżką rowe-
rową w  miejscowości Wykowo”. 11 
października została podpisana umowa 

z  wykonawcą, który rozpocznie prace 
jeszcze w tym roku.

Działka w Nowym Gulczewie 
Gmina zakupiła działkę w  Nowym 
Gulczewie. Zostanie na niej wybu-
dowana świetlica wiejska, jest także 
miejsce na planowaną budowę kolej-
nego gminnego żłobka. 

Sieć wodociągowa
Po postępowaniu przetargowym w   
końcu września podpisano umowę na 
budowę sieci wodociągowej w  Starym 
Gulczewie. To inwestycja bardzo ważna 
dla mieszkańców, prace są już w  toku, 
prowadzi je firma Remondis Drobin. 

Sieć światłowodowa
Inwestycje drogowe w  gminie Słupno, 
dzięki inicjatywie wójta Marcina 
Zawadki, prowadzone są z uwzględnie-
niem sieci światłowodowej. Związane 
jest to z  planem wójta odnośnie reali-
zacji projektu rządowego, podnoszącego 
rozwój infrastruktury informatycznej 
„100MB na 100- lecie Niepodległości” 
w  celu wdrożenia łącz szerokopasmo-
wego Internetu w  każdym sołectwie 
w gminie.

Województwo Mazowieckie – jako jedyne 
w  Polsce - od 2014 r przekroczyło próg 
75% średniego PKB we wszystkich regio-
nach krajów UE.  Skutkiem jest ograni-
czenie środków z  EFFR i  zwłaszcza EFR. 
RPO Województwa Mazowieckiego na 
budżet porównywalny do Woj. Kujawsko 
Pomorskiego przy 2,5x większej liczbie 
ludności. Brak w PRO Woj. Mazowieckiego 
programów wsparcia inwestycji infra-
strukturalnych o znaczeniu lokalnym (np. 
drogi gminne) – najbardziej pożądanych 
w Gminie Słupno. 
W ramach RPO Woj. Mazowieckiego istnieją 
programy wsparcia infrastruktury, jednakże 
tylko dla inwestycji wpisanych w Regionalny 
Instrument Terytorialny. Warunkiem ujęcia 
w  planie inwestycyjnym Obszaru Strate-
gicznej Interwencji – Obszaru Funkcjonal-
nego Miasta Płocka – był ich ponadlokalny 
charakter tj. spełnianie funkcji regional-
nych. Oznacza to ograniczenie wsparcia ze 
środków UE do budowy dróg na obszarach 
przemysłowych Płocka i  wybranych dróg 
powiatowych łączących więcej niż jeden 
powiat z  siecią TEN-T lub poprawiających 
dostęp do obszarów przemysłowych. 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko skierowany jest na wsparcie auto-
strad, dróg ekspresowych i  linii kolejo-
wych, oraz uzupełniającej infrastruktury 
drogowej na obszarach metropolii (miasta 
wojewódzkie). RPO Woj. Mazowieckiego 
z perspektywy gmin  - tworzy linie wsparcia 

na programy podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych, szkolenia dla trwale wykluczonych 
z  rynku pracy – z  których Gmina Słupno 
korzysta.
Kanałem wsparcia wykorzystywanym 
przez Gminę Słupno jest i prawdopodobnie 
nadal będzie program ograniczania emisji: 
wsparcie dla termomodernizacji  i wymiany 
źródeł ciepła na piece na paliwa ekologiczne.
Duże znaczenie może mieć przygoto-
wanie się do perspektywy 2021-2028.  
Podział statystyczny Mazowsza na dwa 
regiony (tj wyłączenie metropolii warszaw-
skiej ze statystyki dla Województwa Mazo-
wieckiego) spowodować powinien: 
- pozycjonowanie Mazowsza (bez 
Warszawy) w gronie regionów słabiej rozwi-
niętych o PKB poniżej 75% średniej unijnej 
- Większe kwoty wsparcia z EFS i EFRR 
- Umożliwienie do powrotu wspierania 
projektów infrastrukturalnych na poziomie 
gminnym i  powiatowym (tak jak to było 
możliwe w  perspektywie 2007-2013) – 
działań charakterystycznych dla regionów 
słabiej rozwiniętych.
Oto przykładowe projekty:

Urząd Gminy
Rok 2015
• Budowa drogi Liszyno – Wykowo - Naro-
dowy program przebudowy dróg lokalnych, 
dofinansowanie ok. 1,7 mln zł
• Przebudowa ul. Królewskiej w Cekanowie  
- Program Rozwoju Gminnej  i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej, wnioskowana 
kwota 954 tys. zł, brak dofinansowania 
z  powodu odległego miejsca na liście 
rankingowej.
Rok 2016 
• Orlik lekkoatletyczny w  Słupnie - Środki 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , dofi-
nansowanie 350 tys. zł
• Budowa gminnego żłobka w  Słupnie 
– wsparcie wojewody mazowieckiego 
w kwocie ok. 400 tys. zł
• Przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020, wnioskowana kwota 695 
tys. zł, Brak dofinansowania z  powodu 
braku dostępnych środków finansowych  
i przekroczeniu limitu
• Poprawa efektywności energetycznej i 
działań prośrodowiskowych dzięki wprowa-
dzeniu systemów energii odnawialnej gmin 
partnerskich
Rok 2017
• Przebudowa drogi Liszyno – Słupno 
- Program Rozwoju Gminnej i  Powia-
towej Infrastruktury Drogowej, wniosko-
wana kwota 2,2 mln zł, negatywna ocena 
merytoryczna
Rok 2018
• Przebudowa drogi Borowiczki – Pieńki 
– Bielino – Liszyno - Rządowy Program  
na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności 
regionów, wnioskowana kwota 3,8 mln zł, 
Brak dofinansowania pomimo pozytywnej 
oceny merytorycznej i formalnej

Rozbudowa budynku SP w Liszynie o salę 
gimnastyczną - Dofinansowanie Ministra 
Sportu i Turystyki, wnioskowana kwota 445 
tys. zł, trwa weryfikacja wniosku
• Przebudowa drogi Liszyno – Słupno cd. 
- Program Rozwoju Gminnej i  Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej, wnioskowana 
kwota 1,4 mln zł, trwa weryfikacja
• Przebudowa drogi w  Szeligach – środki 
Województwa Mazowieckiego, wniosko-
wana kwota 275 tys. zł, brak dofinanso-
wania z powodu braku środków
• Przebudowa ul. Królewskiej w Cekanowie 
cd. –wniosek o  środki z  Województwa 
Mazowieckiego, wnioskowana kwota 228 
tys. zł, brak dofinansowania z powodu braku 
środków
• Budowa drogi w Wykowie – środki z Woje-
wództwa Mazowieckiego, wnioskowana 
kwota 322 tys. zł, uzyskana dotacja 115 tys. 
zł,. W związku z brakiem możliwości zreali-
zowania w 2018 r. wnioskowanego zakresu 
wójt złożył pisemne zgłoszenie o wycofaniu 
się z realizacji zadania w 2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna 
Rok 2016
• Starostwo Powiatowe - 1 tys zł na wypo-
sażenie, WFOŚiGW – 25 tys. zł na zakup 
motopompy, Samorząd Województwa 
Mazowieckiego – 15,7 tys. zł na zakup 
motopompy
Rok 2017
• Powiat Płocki - 7,8 tys. zł na zakup m.in. 

sprzętu i umundurowania, Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego – 28 tys. zł na 
zakup motopompy
Rok 2018
• Województwo Mazowieckie – 23,7 tys. 
zł na remont OSP w  Święcieńcu, Powiat 
Płocki = 13 tys. zł na dofinansowanie zadań 
bieżących, Ministerstwo  Sprawiedliwości 
– 16,8 tys. zł na wyposażenie, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego – 1,9 tys. zł 
na dofinansowanie zakupu motopompy 
i  2,5 tys. zł na dofinansowanie zakupu 
defibrylatora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
• Centrum Aktywnej Rodziny - wniosek 
o dotację unijną, nie przyznano (590 tys. zł) 
• Klub Rozwoju Dzieci i Młodzieży - wniosek 
o dotację unijną, nie przyznano (709 tys. zł) 
• Centrum Aktywizacji Seniorów – projekt 
dofinansowany z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego kwotą 696 tys. zł
• Klub Integracji Społecznej – dofinanso-
wanie unijne 440 tys. zł
• SmartCare – dofinansowany z  Europej-
skiego Funduszu Społecznego kwotą 398 
tys. zł
• Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowiec-
kiego - wniosek do Fundacji rozwoju Gmin 
Polski, grant 96 tys. zł 
• Szereg grantów – np. Bon dla seniora, 
Działaj lokalnie (uzyskano po kilka grantów 
z tych programów)

Z inicjatywy radnego Andrzeja Pietrza-
ka w maju tego roku ruszyła procedura 
budowy nowego, długo wyczekiwane-
go wodociągu w  Gulczewie. Przypomi-
namy, iż do chwili obecnej mieszkań-
cy tej miejscowości korzystają ze starej, 

wybudowanej jeszcze latach 70-tych in-
stalacji azbestowo-cementowej. Nie-
jednokrotnie w  minionych latach pod-
noszono konieczność modernizacji wo-
dociągu, jednak problem ten zawsze 
odsuwano w czasie.

4 października wójt Marcin Zawadka 
podpisał umowę na budowę nowej Sie-
ci Wodociągowej w Gulczewie. Prace ru-
szą niebawem, a ich zakończenie nastą-
pi jeszcze listopadzie tego roku. „Bardzo 
się cieszę, iż dzięki moim staraniom, przy 

dużym wsparciu Władz Gminy Słupno, 
uda nam się zrealizować kolejną, dużą in-
westycję na terenie sołectwa Mirosław-
Gulczewo w  tym roku. Budowa ta była 
jednym z  priorytetów mojej kadencji, 
tym bardziej jest mi miło, że jej realizacja 

właśnie się rozpoczęła” – tak fakt podpi-
sania umowy komentuje radny Andrzej 
Pietrzak. O postępach w pracach będzie-
my informowali Państwa w kolejnych nu-
merach Głosu Słupna. (a)

Nowy plac zabaw w górnym Słupnie

Plac budowy sali sportowej w Liszynie
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Staram się, żeby ludzie czuli się dobrze, 
mieszkając w naszej gminie

Plany na lata 2018 – 2023

Kończy się pana kadencja samorzą-
dowa 2014-2018, a  więc nadszedł 
czas podsumowań. Pracując w  tym 
czasie na rzecz gminy Słupno, co 
udało się panu osiągnąć i  z  czym 
musiał się pan zmierzyć? 
 Patrząc dziś z perspektywy czasu na 
to, co zamieściłem na swojej ulotce 
wyborczej w 2014 roku, mogę z sa-
tysfakcją powiedzieć – zrealizowa-
łem prawie wszystko. Dodatkowo 
jest to dla mnie powód do dumy, 
biorąc pod uwagę w  jakich realiach 
przyszło mi mierzyć się z  tymi za-
daniami. Przychodziłem do Urzę-
du Gminy z  nadziejami opartymi 
na marzeniach, które zderzyły się 
z  twardą rzeczywistością admini-
stracyjną. Spotkałam się z  niechę-
cią wielu ludzi, którzy zwyczajnie nie 
byli gotowi na zmiany i  ich nie ak-
ceptowali. Od początku też nie mia-
łem jako osoba apolityczna oparcia 
politycznego. Nie mówię, że wszyst-
kie decyzje, które podejmowałem 
były dobre. Zdarzały mi się błędy. 
Uczyłem się na nich i mam nadzie-
ję, że mieszkańcy dostrzegli, iż po-
trafiłem wyciągnąć z  nich właści-
we wnioski. Efekty z  jakimi kończę 
moje 4 lata pracy wójta gminy Słup-
no oceniam bardzo pozytywnie. Po-
wstały nowe drogi, żłobek, orlik lek-
koatletyczny, świeci nam całą noc 

ponad 2000 punktów świetlnych, 
modernizujemy oczyszczalnię ście-
ków, budujemy halę gimnastyczną 
w  Liszynie i ścieżka pieszo-rowero-
wa Miszewko Strzałkowskie - Świę-
cieniec. Część inwestycji już się za-
kończyła, niektóre skończą się lada 
moment…
Niektórzy mieszkańcy twierdzą, 
że na koniec kadencji rozkopał 
pan całą gminę. Mowa tu o prowa-
dzonych inwestycjach drogowych 
w  Liszynie, Rydzynie, czy Bielinie 
w ramach projektu Arkadia Mazo-
wiecka. 
Prawda jest taka, że inwestycje cie-
szą dwa razy, jak się rozpoczyna-
ją i  jak są kończone. W trakcie wia-
domo, że są trudności wynikające 
z  procesu budowy. Są to poważne 
inwestycje drogowe, które w  efek-
cie poprawią jednak komfort życia 
mieszkańców tych miejscowości. Tu 
nie da się jednego dnia rozwinąć rol-
ki z  asfaltem w  tunelu aerodyna-
micznym, żeby się nie kurzyło. 
Ale to wszystko dzieje się w ostat-
nim roku kadencji. Trudno dzi-
wić się podejściu mieszkańców, że 
prowadzone prace traktują jako 
„kiełbasę wyborczą”, żeby wła-
dza mogła pokazać , że coś się robi 
w gminie.  
Powtarzam, dzięki mądrym decy-

zjom Rady Gminy, zgodzie w  Ra-
dzie i współpracy ruszyły inwestycje 
w gminie Słupno. Dopiero praktycz-
nie rok temu, po zakończonym refe-
rendum i  zmianie składu rady, na-
stąpiło przyspieszenie ich realizacji. 
Chcę podkreślić, że dzięki bardzo 
dobremu zespołowi urzędników, 
nadzorujących procesy na różnych 
szczeblach, radzimy sobie z tak wie-
loma inwestycjami wyśmienicie. 
Dodatkowo Rada podjęła decyzję 
o  emisji obligacji, które są dla nas 
dźwignią finansową, pozwalającą 
przyspieszyć działania. Nie było bo-
wiem naszej zgody na budowę dróg 
po 3-4 lata. Mieszkańcy oczekują od 
nas, mnie jako wójta i  radnych od-
ważnych decyzji, które w  krótkim 
czasie przyspieszą ich standard ży-
cia.
Jednocześnie obligacje stały się dla 
mieszkańców straszakiem. Pana 
przeciwnicy głośno mówią, że to 
droga, ale do zadłużenia gminy.
  Zgłaszane przez potencjalnych 
kandydatów na wójta wnioski, o jak 
najszybszą reorganizację deficytu 
budżetu gminy są absurdalne. Fi-
nanse gmin analizuje Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Co pół roku wy-
daje ona opinie na temat realizowa-
nych budżetów. Zarówno na koniec 
2017 roku, jak i w czerwcu 2018 gmi-
na Słupno otrzymała pozytywne 

opinie, bez żadnych uwag czy pro-
gramów naprawczych. To wskazuje, 
że budżet nie jest zagrożony, tak jak 
nie jest zagrożony stan funkcjono-
wania gminy. Nie ma też takiej sytu-
acji, że wypuszczone obligacje mu-
simy natychmiast spłacać. Deficyt, 
który występuje w  gminie Słupno, 
wciąż jest jednym z najniższych, wy-
stępujących wśród wszystkich gmin 
powiatu płockiego. To jest niespeł-
na 12% budżetu przy dochodach po-
wyżej 50 mln zł. Nikt z  mieszkań-
ców tego zadłużenia nie odczuwa. 
Dla uspokojenia dodam, że okolicz-
ne gminy jak i powiat płocki też ko-
rzysta z różnego rodzaju instrumen-
tów finansowych, w  tym obligacji, 
pozwalających sfinansować, istnie-
jące potrzeby czy inwestycje. Wszy-
scy jako mieszkańcy powiatu nie 
odczuwamy tego, że powiat jest za-
dłużony. Podobnie w gminie Słupno 
mieszkańcy nie odczuwają, że gmi-
na wypuściła obligacje. Mogą z tego 
tytułu tylko korzystać, ponieważ 
środki z  obligacji przeznaczone są 
na inwestycje, które służą ludziom. 
Podkreślę, że środki z obligacji mogą 
być wykorzystane tylko na inwesty-
cje. Nie mogą być wykorzystane na 
żadne inne wydatki i nad tym rów-
nież czuwa Regionalna Izba Obra-
chunkowa.  
Przypomnijmy, że tych inwestycji 

INWESTYCJE 
• kontynuacja rozpoczętych inwe-
stycji drogowych, 
• budowa ścieżek rowerowych,
• budowa świetlic wiejskich (Nowe 
Gulczewo, Sambórz, Ramutowo)
skuteczny lobbing na rzecz przebu-
dowy drogi krajowej DK 62 (Płock – 
Warszawa) w standardzie miejskim 
– trzy pasy do Słupna, sygnalizacja 
pozioma i  pionowa poprawiająca 
bezpieczeństwo,
• realizacja programu rządowego 
podnoszącego rozwój infrastruk-
tury informatycznej „100MB na 
100- lecie Niepodległości” w  celu 
wdrożenia łącz szerokopasmowego 
Internetu w każdym sołectwie
• Centrum Sportowe – Rekreacyjne 
przy szkole w  Słupnie – scena na 
powietrzu, skate park i  kryte korty 
tenisowe
• budowa żłobka w  Nowym 
Gulczewie
• realizacja projektu „3000 punktów 
świetlnych w Gminie Słupno” – jako 
element poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i kierowców
• nowoczesny plac zabaw w każdym 
sołectwie o zwartej zabudowie

OPIEKA SPOŁECZNA 
• utworzenie Centrum Usług dla 
Rodziny
• całodobowy i  świąteczny Punkt 
Opieki Medycznej  
• polityka senioralna w  oparciu 
o  programy zewnętrzne i  wsparcie 
Urzędu Gminy

OCHRONA ŚRODOWISKA
• dopłaty do wymiany pieców i 
termomodernizacji domów w ramach 
programu „Czyste powietrze”
• dalszy rozwój Stacji Rowerów Miej-
skich na terenie Gminy Słupno
• utrzymanie dopłat do wody 
i ścieków dla mieszkańców
• rozwój kanalizacji na terenach 
północnych Gminy 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
• utrzymanie najniższych stawek 
podatkowych na rejestrację 
pojazdów i ciągników siodłowych
• obniżenie podatków od nieru-
chomości pod nowe inwestycje 
dla przedsiębiorców deklarujących 
zatrudnienie co najmniej 5 osób 
z terenu gminy Słupno.
• wspieranie nowo otwieranych 
firm poprzez bezpłatnego doradcę 

podatkowego i  księgowego na 
terenie Urzędu Gminy przez 1 rok 
działalności zarejestrowanej na 
terenie Gminy. 
• dbałość o sport, rekreację, warunki 
do wypoczynku dla mieszkańców 
i gości 
• promocja gminy i jej walorów tury-
stycznych  

BEZPIECZEŃSTWO
• dalszy rozwój gminnego monito-
ringu jako element poprawy bezpie-
czeństwa
• utworzenie posterunku policji na 
terenie Gminy Słupno
• urząd otwarty dla mieszkańców, 
dyżury wójta, e-Urząd

OŚWIATA
• kontynuacja stypendiów dla 
uczniów mieszkających na terenie 
gminy
• dbałość o  oświatę, innowa-
cyjne programy edukacyjne, godne 
dodatki motywacyjne dla nauczy-
cieli, dostęp do szkoleń i  podno-
szenia kwalifikacji
• sport elementem edukacji 
i  promocji gminy – utrzymanie 
i  dalsze wsparcie finansowe gmin-
nych klubów sportowych
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Czy wiesz, że...

prowadzonych obecnie w  gminie 
jest sporo. To 31 zadań i jest to re-
kord w powiecie płockim, ale i tak 
słychać głosy, że w  gminie Słup-
no dba się o jedne regiony, a o in-
nych zapomina. A  szczególnie za-
pomniana czuje się północ gminy.
Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, po 
zmianach rady w dużej mierze usza-
nowaliśmy decyzje podjęte przez 
poprzednią radę. Natomiast nowe 
zadania wynikały z  potrzeb, które 
od dawna były wskazywane przez 
mieszkańców. Jako wójt uważam, 
że mam bardzo dobre rozpozna-
nie gminy. Nim rozpocząłem pra-
cę odwiedziłem mieszkańców we 
wszystkich 17 sołectwach, gdzie 
z nimi rozmawiałam o ich oczekiwa-
niach. Przez 4 lata kontynuowałem 
cykliczne spotkania w  sołectwach, 
co świadczy o moim zaangażowaniu 
i  ogromnej pracy jaką wykonałem. 
Nie jestem więc osobą oderwaną od 
rzeczywistości.  Jeżeli chodzi o gmi-
nę, po stronie północnej to została 
zbudowana piękna droga Mirosław-
Stare Gulczewo, rozpoczęliśmy też 
budowę tak długo oczekiwanej  
ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej 
Miszewko Strzałkowskie i  Święcie-
niec. Nie zdążymy jej skończyć przed 
wyborami, ale nie to jest determi-
nantą. Ważne, że ścieżka powsta-
nie, że będzie można bezpiecznie 
dojechać na rowerze do szkoły, czy 
pójść z  dzieckiem na spacer czy na 
rolki. Północne tereny trzeba też po-
łączyć z kanalizacją. Chcemy zacząć 
od gęsto zabudowanego Miszewka 
Strzałkowskiego, żeby mieszkańcy 
mieli odpowiednie warunki sanitar-
ne na miarę XXI wieku. 
Według danych statystycznych 
w  ciągu ostatnich 4 lat w  gminie 
Słupno przybyło ponad 600 no-
wych mieszkańców… 
To pokazuje, że nasza gmina po-
strzegana jest jako atrakcyjne miej-
sce do zamieszkania. Mimo wyso-
kich cen nieruchomości widać, że 
gmina się rozwija. Mamy bardzo do-
bre zaplecze, jeśli chodzi o edukacje, 
począwszy od żłobka a skończywszy 
na szkołach podstawowych, popra-
wiona została komunikacja, inwe-
stujemy w  infrastrukturę drogową. 
Jestem wójtem, który ceni sobie in-
nowacyjne rozwiązania i  myślę, że 
to też jest dostrzegane.  
Widać pana pomysł na gminę, 
żeby ludzie mieli praktycznie w za-
sięgu ręki wszystko, co niezbędne 
do życia na co dzień - obok dobre-
go dojazdu do pracy i bazy oświa-
towej dla dzieci, mieszkańcy mają 
także na miejscu ośrodek zdrowia, 
aptekę, sklepy… 
Chciałbym żeby ludzie, czuli się do-
brze, mieszkając w  naszej gminie. 
To właśnie w  ostatnich latach po-
wstały pawilony handlowe w Słup-
nie wraz z  nowoczesnym placem 
zabaw czy budynkiem rehabilitacji, 
które mają stworzyć centrum, któ-
rego historycznie nie było. Można 
tu zjeść gofry, zrobić zakupy w wa-
rzywniaku, iść z dziećmi na plac za-
baw, który jest jednym z  piękniej-

szym na terenie gminy. Docelowo 
moim marzeniem jest stworzenie, 
jak najwięcej takich placów w zwar-
tych zabudowach wiejskich, oczy-
wiście jeśli tylko będą odpowiednie 
działki zgodne z  planem zagospo-
darowania przestrzennego. Zale-
żało mi również na tym, by ludzie 
mieli więcej atrakcji, pozwalających 
na integrację społeczną mieszkań-
ców, stąd pomysł na gminne Miko-
łajki, mini Targi Ogrodnicze, turnie-
je piłkarskie czy plenerowe imprezy 
muzyczne. Ludzie takich spotkań 
potrzebują i  cieszę się, że je zaini-
cjowałem, bo do tej pory w  gminie 
najbardziej rozpoznawalną imprezą 
było Disco Boisko w  Wykowie. Za-
leżało mi też żeby nasi mieszkańcy 
byli aktywni społecznie, organizo-
wali się w różnego rodzaju klubach. 
Gdy rozpoczynałem pracę klub Delta 
nazywał się Delta Miszewko Strzał-
kowskie i  gościnnie występował 
na starym zniszczonym stadionie 
w  Wykowie. Dziś obiekt przeszedł 
modernizację, jest nowoczesny 
i  piękny z  siedziskami plastikowy-
mi i z zapleczem socjalnym z praw-
dziwego zdarzenia. Przygotowany 
jest projekt na montaż oświetlenia. 
Sport jako dziedzina aktywności za-
równo dla starszych jak i młodszych 
jest mi bliski. Stąd decyzje, by budo-
wać drogi ze ścieżkami rowerowym, 
żeby dążyć do tego aby rozwijać sek-
cję rowerową, żeby biegacze byli ak-
tywni, bo mamy piękne tereny, je-
śli chodzi o uprawianie biegów i orlik 
lekkoatletyczny, jeśli chodzi o  biegi 
stacjonarne.  
Ale pańska kadencja to również 
rozwój i zmiany w samym Urzędzie 
Gminy, jak również w jednostkach 
podległych. 
Jestem bardziej menadżerem niż 
politykiem, może dlatego starałem 
się zmienić podejście do zarządzania 
gminą. Nastawiony jestem na kon-
takt z  ludźmi.  Stąd otwarcie Biu-
ra Obsługi Mieszkańców, cykliczne 
spotkania z  mieszkańcami w  każ-
dym sołectwie, dyżury wójta w każ-
dą środę od godz. 8.00 do 16.30. Dą-
żyłem też do tego, żeby poniósł się 
standard obsługi mieszkańców, by 
urzędnicy byli mili i załatwiali spra-
wy mieszkańców z największym za-
angażowaniem. Żeby mieszkańcy 
czuli, że są w  centrum zaintereso-
wania.  
Stworzył pan również zespół specja-
listów wspierających pana w  zarzą-
dzaniu gminą. 
Trudno powiedzieć, że stworzyłem 
zespół, bo ci specjaliści pracowali 
w Urzędzie Gminy od wielu lat. Dałem 
im szansę, większe możliwości i kom-
petencje, powołując ich na stanowi-
ska naczelników wydziałów. Uwierzy-
łem w nich, a oni mi się odwdzięczyli 
i pokazali swoją pracą, że mają olbrzy-
mi potencjał i są świetnie zorganizo-
wani. To grupa ludzi sukcesu.
Bardzo rozwinął się także Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Oka-
zuje się, że to nie tylko instytucja 
do wydawania zasiłków potrzebu-
jącym.  

Dzięki aktywności i  zaangażowa-
niu pracowników oraz kreatywno-
ści dyrekcji można powiedzieć, że 
GOPS w  gminie Słupno działa bar-
dzo prężnie. To instytucja służąca 
mieszkańcom. Na przestrzeni 4 lat 
GOPS zaproponował mieszkańcom 
wiele ciekawych i  mądrych projek-
tów, pozyskał też na nie środki fi-
nansowe. Dzięki temu udało się ak-
tywizować bezrobotnych i seniorów.  
Prężnie działa też Gminny Ośrodek 
Kultury. Organizuje nie tylko impre-
zy i zajęcia. W wakacje hitem okaza-
ły się półkolonie. Spełniły się w ten 
sposób oczekiwania mieszkańców, 
którzy w  okresie letnim nie mieli, 
co zrobić z  dziećmi. 8 godzin opie-
ki, dwa posiłki, tematyczne zaję-
cia, dużo wyjazdów i  wycieczek. To 
rzecz, która nie dzieje się wszędzie. 
Naszą dumą jest też Gminna Biblio-
teka Publiczna. Wiele samorządów 
decyduje się na likwidacje bibliotek. 
U nas stawia się na rozwój, bo jest 
to miejsce aktywizacji społeczności. 
Nie tylko wypożycza się tu książki 
ale też przychodzi na spotkania au-
torskie. Jako jedna z  niewielu gmin 
na Mazowszu Urząd Gminy w Słup-
nie wsparł wydanie dwóch publika-
cji, które napisali członkowie Klu-
bu Miłośników Historii. Wydaliśmy 
też książki lokalnej poetki Anna 
Włochowskiej. Promujemy artystów 
z terenu naszej gminy, bo w ten spo-
sób pokazujemy ludzi z pasją, z któ-
rych wszyscy możemy być dumni. 
Jednym zdaniem dużo dobrego dzie-
je się i działo w ciągu ostatnich 4 lat 
w naszych placówkach.   
A co z lokalnym biznesem? Czy nie 
jest on nieco na uboczu zaintereso-
wań wójta?  

To była moja pierwsza kadencja, 
więc nie ma co oczekiwać, że na-
tychmiast ściągnę do gminy Lego-
land czy Ikeę. W  przyszłości war-
to zmierzać w  tym kierunku, bo 
mamy tereny na obszarze Gulcze-
wa, gdzie będziemy lobbować na 
rzecz przyciągnięcia inwestorów ze-
wnętrznych, w  celu ożywienia lo-
kalnego. To jednak temat na przy-
szłość. Na razie stawiamy na mały 
biznes i go wspieramy. Przedsiębior-
cy, którzy mają u nas zarejestrowa-
ną działalność i  zatrudniają miesz-
kańców naszej gminy, mogą liczyć 
na ulgę w  postaci zwolnienia z  po-
datku od nieruchomości. Chcemy 
również zaoferować doradztwo po-
datkowo–księgowe dla początkują-
cych przedsiębiorców. Mamy jedne 
z  najniższych stawek podatkowych 
na ciągniki siodłowe i  naczepy sa-
mochodowe.
Jakie zamierzenia udało się w  tej 
kadencji panu zrealizować a na ja-
kie zabrakło czasu? 
Wiele rzeczy udało się zrealizować, 
ale na wiele zabrakło czasu, dlate-
go podjąłem decyzję, żeby kontynu-
ować rozpoczętą pracę i  kandydu-
ję w wyborach na kolejna kadencję. 
Dopiero ostatni rok pozwolił mi 
w  pełni rozwinąć skrzydła i  reali-
zować wcześniej przyjęte założe-
nia we właściwym tempie. Nie zga-
dzam się jednak na budowanie drogi 
przez 5 lat, czy na bylejakość jeśli 
chodzi o  standardy wykonywanych 
inwestycji. Stawiam na innowacyj-
ność w  kontekście wdrażania no-
wych rozwiązań, czy też usług na te-
renie gminy choćby w postaci usług 
sms-owych dla klientów urzędu, czy 
stacji rowerowej w  Nowym Gulcze-

wie. Jako pierwsi zdecydowaliśmy 
się na bezpłatną komunikację na te-
renie gminy Słupno. To były rzeczy 
niespotykane wcześniej. Z właściwą 
atencją podchodziłem od początku 
do kwestii związanych z  edukacją. 
I  to też po 3-4 latach dało dosko-
nałe efekty. Gimnazjum osiągnęło 
ponad przeciętne wyniki egzamina-
cyjne w zestawieniu szkół z powia-
tu płockiego. To między innymi  za-
sługa wielu zajęć dodatkowych dla 
uczniów wszystkich gminnych 
szkół, na które jako Urząd Gminy 
nie żałowaliśmy środków. Wprowa-
dziliśmy stypendia dla najzdolniej-
szych uczniów z terenu całej gminy, 
uczęszczających do szkół podsta-
wowych i  ponadpodstawowych. To 
też powód do dumy, bo to są nasi 
mieszkańcy, którzy kiedyś może do 
naszej gminy wrócą. Otwarcie żłob-
ka było strzałem w dziesiątkę. Uda-
ło się uruchomić punkt rehabilita-
cyjny w  Słupnie. Starsi ludzie, nie 
muszą jeździć na zabiegi do Płoc-
ka. Bolejemy nad tym, że Centrum 
Medyczne „Rodzina” nie uzyska-
ła kontraktu z  NFZ na finasowanie 
tych usług, ale wiemy, że co roku 
Zarząd Centrum Medyczne „Rodzi-
na”  będzie ponawiał w tym tema-
cie próby. Ogólnie w tej kadencji wie-
le udało się zrobić dla mieszkańców, 
wiele tematów zostało rozpoczę-
tych, widzę, co jeszcze można zmie-
nić, więc nie zaprzestaję działań. Je-
stem mieszkańcem tej gminy, znam 
potrzeby ludzi i wiem, jak mogę im 
pomóc.   
Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała:
Blanka

Stanuszkiewicz – Cegłowska 

• Dyżur wójta – w  każdą środę 

mieszkańcy mogą przyjść do wójta 

z dowolnym tematem. Nie ma zapi-

sów. Drzwi zawsze są otwarte. Wójt 

udostępnia też numer telefonu ko-

mórkowego. 

• Spotkania z wójtem – przez ostat-

nie 4 lata wójt systematycznie spo-

tyka się z mieszkańcami wszystkich 

sołectw.    

• Nocne oświetlenie gminy zwięk-

szyło komfort mieszkańców i  bez-

pieczeństwo. W  tym miesiącu po-

jawiła się 2-tysięczna latarnia. Taka 

liczba to ewenement na tle innych 

gmin mazowieckich. 

• Darmowe szczepienia przeciw 

grypie w trosce o zdrowie seniorów  

• Półkolonie – po raz pierwszy zor-

ganizowano w gminie darmowe let-

nie półkolonie dla dzieci w tak sze-

rokim zakresie - 8 godzin opieki, 

2 posiłki, tematyczne zajęcia, wy-

cieczki.  

• Żłobek – jego otwarcie okazało się 

strzałem w „10”. Zaczynał od 15 ma-

luchów, dziś jest ich 50. Są też kolej-

ni chętni na liście rezerwowej.    

Terminal płatniczy w  kasie nowo-

czesnego i   przyjaznego Urzędu 

Gminy w Słupnie

• Powiadomienia sms o  załatwio-

nych sprawach w  Urzędzie Gminy 

dla wygody  mieszkańców 

• Stypendia otrzymują najzdolniej-

si uczniowie z terenu gminy, uczący 

się w  szkołach podstawowych (150 

zł/semestr) i  ponadpodstawowych 

(200zł/miesięcznie) 

• Do minimalnych stawek obniżono 

przedsiębiorcom opłaty od środków 

transportu 

• Rada społeczno-gospodarcza, 

w  której zasiadają przedsiębior-

cy i społecznicy, jest głosem dorad-

czym wójta  

• Sesje Rady Gminy on-line –  

mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić 

w  Internecie obrady radnych.  Gmi-

na Słupno wprowadziła taką możli-

wość jako pierwsza na Mazowszu

• Praca dla mieszkańców gminy 

w  brygadzie remontowo–porządko-

wej, działającej w strukturach Urzę-

du Gminy Słupno

• Darmowy transport dla mieszkań-

ców na terenie gminy 

• Nowoczesne place zabaw pojawi-

ły się m.in. w Słupnie przy Urzędzie 

Gminy i przy ul. Do Grodziska. W pla-

nach są kolejne.

• Pawilony handlowe powstały 

w centrum Słupna   

• Rehabilitacja - udało się urucho-

mić punkt rehabilitacyjny w  Słup-

nie. Starsi ludzie, nie muszą jeździć 

na zabiegi do Płocka.

• Orlik lekkoatletyczny powstał 

przy Szkole Podstawowej w  Słup-

nie. Jest wielofunkcyjny. Korzystają 

z niego nie tylko biegacze.  

• Kilkukrotny wzrost nakładów fi-

nansowych na sport w gminie – UG 

przeznacza rocznie na ten cel ponad 

200 tys. zł 

• Stacja roweru miejskiego w  No-

wym Gulczewie. Gmina Słupno 

pierwszą gminą wiejską w  kraju, 

która dołączyła do miejskich projek-

tów rowerowych firmy NextBike.  
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WYBORY SAMORZąDOWE 2018
Vademecum wyborcy Gminy Słupno
Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 13 sierpnia 2018 r. wybory do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast odbędą się   
w niedzielę 21 października 2018 r. W gminie 
Słupno obowiązuje piętnaście jednomandato-
wych okręgów wyborczych. Radnym zostanie 
kandydat, który uzyska największą ilość gło-
sów w swoim okręgu.

Numer okręgu Granice okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych

w okręgu

1 Bielino, Rydzyno 1

2

Borowiczki-Pieńki ulice: Boczna, Borówkowa, 
Gajowa, Głęboka, Iglasta, Krakowska, Krzywa, 

Kupiecka, Liściasta, Lokalna, Łąkowa, 
Międzylas, Mokra, Perłowa, Piastowska, 

Poddębiec, Pszczela, Słowiańska, Wodna, 
Wspólna, Zakątek, Zbożowa

1

3

Liszyno ulice: Bartnicza, Ciesielska, Dekarska, 
Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Migdałowa, 
Miętowa, Pogodna, Poprzeczna, Przytulna, 
Radosna, Rodzinna, Rymarska, Spokojna, 

Wawrzyńca Sikory, Wesoła, Widna

1

4 Wykowo 1

5 Barcikowo, Święcieniec, Ramutowo, Mijakowo 1

6 Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany, 
Sambórz, Szeligi 1

7 Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław 1

8

Nowe Gulczewo I ulice: Basztowa, Bohuna (od 
nr 13 do nr 20),

Chocimska (od nr 6 do nr 8), Hajduczka, 
Hetmańska, Husarska (od nr 1 do nr 4), 

Kasztelańska, Ketlinga (od nr 8 do nr 19), 
Kmicica, Rogozińska, Ruciana (od nr 10 do nr 
11), Rycerska, Rzędziana, Senatorska (od nr 2 

do nr 12), Skrzetuskiego, Stepowa (od nr 2 do nr 
12), Szlachecka (numery parzyste od nr 2 do nr 

130), Ukryta, Wołodyjowskiego, Zagłoby

1

9

Nowe Gulczewo II ulice: Bohuna (od nr 1 do nr 
12), Chmielowa, Chocimska (od nr 1 do nr 5), 
Czarnieckiego, Heleny, Husarska (od nr 5 do 
nr 14), J. III. Sobieskiego, J. Wiśniowieckiego, 

Kamienna, Ketlinga (od nr 1 do nr 7), Magnacka, 
Oleńki, Podbipięty, Przesmyk, Ruciana (od nr 
1 do nr 8), Sarmacka, Senatorska (od nr 14 do 

nr 26), Stepowa (od nr 13 do nr 67), Szlachecka 
(numery nieparzyste od nr 1 do nr 131), Ułańska, 

Zbrojowa

1

10
Cekanowo I ulice: Fiołkowa, Królewska, 

Książęca, Malinowa, Mazowiecka, Płocka, 
Polna, Północna, Wiejska, Wiśniowa

1

11

Cekanowo II ulice: Biedronki, Bukowa, Ceglana, 
Chabrowa, Cicha, Jagodowa, Jodłowa, Jutrzenki, 

Konwaliowa, Lawendowa, Lazurowa, Leśna, 
Letnia, Ludowa, Malownicza, Miła, Myśliwska, 

Orzechowa, Piaskowa, Piesza, Poziomkowa, 
Promienna, Rumiankowa, Siewna, Spacerowa, 
Stokrotki, Św. Alberta, Św. Huberta, Tęczowa, 

Urocza, Ustronie, Zamkowa

1

12

Słupno I ulice: Cedrowa, Cisowa, Do 
Grodziska, Grabowa, Gruszkowa, Hiacyntowa, 

Jarzębinowa, Jasna, Jaworowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Księżycowa, 

Leszczynowa, Magnoliowa, Ogrodowa, Sasanki, 
Słoneczna, Strażacka, Wschodnia, Źródlana, 

Żonkilowa, Żwirowa

1

13

Słupno II ulice: Bajkowa, Baśniowa, Bociania, 
Calineczki, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, 
Gryczana, Jaglana, Jałowcowa, Jastrzębia, 
Jaśminowa, Jesionowa, Korsarska, Krucza, 

Krzelewo, Łączna, Młynarska, Modra, 
Nad Słupianką, Olchowa, Orla, Pocztowa, 

Sezamowa, Smocza, Sokola, Sowia, Śnieżki, 
Topolowa, Wierzbowa, Wronia, Zarzeczna, 

Zielona, Żeglarska, Żurawia

1

14

Słupno III ulice: Aksamitna, Bałkańska, 
Brzozowa, Grzybowa, Jabłoni, Krótka, Lipowa, 

Majowa, Makowa, Miszewska, Piaski, 
Sosnowa, Studzienna, Świerkowa, Uskok, 

Wiosenna, Zaułek, Zielna

1

15
Słupno IV ulice: Akacjowa, Dębowa, 

Handlowa, Kościelna, Modrzewiowa, Różana, 
Warszawska, Wrzosowa, Zacisze

1

OKRĘGI WYBORCZE W GMINIE SŁUPNO

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 17 września do godz. 
24.00 minął czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych 
w wyborach do rady gminy. Zgodnie z Obwieszczeniem Gmin-
nej Komisji Wyborczej w Słupnie w piętnastu okręgach zare-
jestrowano następujących kandydatów na radnych do Rady 
Gminy Słupno.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Słupno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 
i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Słupnie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych 

listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 17 

września do godz. 24.00 minął czas 

na zgłaszanie list kandydatów na 

radnych w wyborach do rady gminy. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Gminnej 

Komisji Wyborczej w Słupnie w 

piętnastu okręgach zarejestrowano 

następujących kandydatów na radnych 

do Rady Gminy Słupno.

Okręg wyborczy Nr 1
1. KASZTELAN Wioletta Maria, lat 51, 

zam. Bielino, zgłoszona przez KWW 

WYBORY SAMORZąDOWE 2018 - Lista 

nr 17

2. WIĘCEK Joanna, lat 44, zam. 

Borowiczki Pieńki, zgłoszona przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

3. GRABOWSKI Władysław, lat 64, 

zam. RYDZYNO, zgłoszony przez KWW 

WSPÓLNIE DLA RYDZYNA I  BIELINA - 

Lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 2
1. JANKOWSKI Łukasz Krzysztof, lat 

33, zam. Cekanowo, zgłoszony przez 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista 

nr 10

2. CHIRZYŃSKA Romana, lat 57, zam. 

Borowiczki Pieńki, zgłoszona przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 3
1. CICHOCKA Dorota, lat 40, zam. 

Liszyno, zgłoszona przez KWW RAZEM 

DLA SŁUPNA - Lista nr 18

2. ŚLIWIŃSKI Jarosław, lat 47, 

zam. Liszyno, zgłoszony przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 4
1. ROMANOWSKI Roman Kazimierz, 

lat 61, zam. Wykowo, zgłoszony przez 

KWW RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

2. SZENK Janusz Kazimierz, lat 54, 

zam. Wykowo, zgłoszony przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 5
1. DEMBSKA Renata Joanna, lat 44, 

zam. Święcieniec, zgłoszona przez 

KWW WYBORY SAMORZąDOWE 2018 

- Lista nr 17

2. RYGIER Krzysztof, lat 30, zam. 

Sambórz, zgłoszony przez KWW 

RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

3. KARPIŃSKA-ROSIAK Agnieszka 

Beata, lat 32, zam. Barcikowo, zgłoszona 

przez KW STOWARZYSZENIE „NASZA 

GMINA SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 6
1. MOKRZANOWSKI Krzysztof Paweł, 

lat 47, zam. Miszewko-Stefany, 

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 

SŁUPNA - Lista nr 18

2. PIÓRKOWSKI Tomasz, lat 40, zam. 

Miszewko-Stefany, zgłoszony przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 7
1. SZYMAŃSKI Łukasz, lat 27, zam. 

Gulczewo, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. GRĄCZEWSKA Lucyna Bogumiła, 

lat 48, zam. Stare Gulczewo, zgłoszona 

przez KWW RAZEM DLA SŁUPNA - 

Lista nr 18

3. PIETRZAK Andrzej, lat 59, zam. 

Mirosław, zgłoszony przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 8
1. PIECHNA Jacek, lat 41, zam. Słupno,

zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. RZEWUSKI Piotr Antoni, lat 44, zam. 

Nowe Gulczewo, zgłoszony przez KWW 

RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

3. DURNIAT Magdalena, lat 34, zam. 

Nowe Gulczewo, zgłoszona przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 9
1. KOCHANOWICZ Arkadiusz, lat 44, 

zam. Nowe Gulczewo, zgłoszony przez 

KWW RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

2. ZALEWSKA Anna, lat 38, zam. 

Nowe Gulczewo, zgłoszona przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 10
1. CZUBAKOWSKI Tomasz, lat 29, zam. 

Cekanowo, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. MIODUSKI Andrzej Zbigniew, lat 59, 

zam. Cekanowo, zgłoszony przez KWW 

RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

3. KAŹMIEROWSKA Małgorzata, lat 

55, zam. Cekanowo, zgłoszona przez 

KW STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 11
1. BEDYK Ireneusz Jan, lat 61, zam. 

Cekanowo, zgłoszony przez KWW 

RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

2. SZAŁKOWSKI Jarosław, lat 46, 

zam. Słupno, zgłoszony przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 12
1. SZATKOWSKI Jacek, lat 45, zam. 

Słupno, zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. WŁOCHOWSKI Wojciech, lat 42, 

zam. Słupno, zgłoszony przez KWW 

RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

3. WĘGLIŃSKI Piotr, lat 37, zam. Słupno,

zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE 

„NASZA GMINA SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 13
1. KWIATKOWSKI Krzysztof, lat 36, 

zam. Słupno, zgłoszony przez KW 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 

10

2. ORZECHOWSKI Ryszard Wojciech, 

lat 68, zam. Słupno, zgłoszony przez 

KWW RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

3. SAWICKA Małgorzata Barbara, lat 

41, zam. Słupno, zgłoszona przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 14
1. BOROWSKI Piotr, lat 42, zam. Słupno,

zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. RĄCZKOWSKI Józef Romuald, lat 

64, zam. Słupno, zgłoszony przez KWW 

RAZEM DLA SŁUPNA - Lista nr 18

3. ŻOCHOWSKA-MARKOSJAN Iwona 

Dorota, lat 48, zam. Słupno, zgłoszona 

przez KW STOWARZYSZENIE „NASZA 

GMINA SŁUPNO” - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 15
1. KACPRZAK Krzysztof Paweł, lat 

41, zam. Słupno, zgłoszony przez KW 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 

10

2.  KAWALSKA-CHMIELEWSKA 

Dagmara Elżbieta, lat 43, zam. Słupno, 

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 

SŁUPNA - Lista nr 18

3. BARANOWSKI Paweł, lat 52, 

zam. Słupno, zgłoszony przez KW 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA 

SŁUPNO” - Lista nr 19

Przewodnicząca Gminnej Komisji 

 Wyborczej w Słupnie

Jadwiga Lewicka

samorząd



MIESIĘCZNIK SAMORZąDOWY GMINY SŁUPNO | październik/listopad 2018 ROK 13informacje z gminy

Numer 
obwodu

głosowania
Granice okręgu wyborczego

Siedziba 
obwodowej komisji

wyborczej

Numery
okręgów 

wyborczych 
w granicach 

obwodu 
głosowania

1

Bielino, Rydzyno, Borowiczki-Pieńki
ulice: Boczna, Borówkowa, Gajowa, Głęboka, 

Iglasta, Krakowska, Krzywa, Kupiecka, 
Liściasta, Lokalna, Łąkowa, Międzylas, Mokra, 

Perłowa, Piastowska, Poddębiec, Pszczela, 
Słowiańska, Wodna, Wspólna, Zakątek, 

Zbożowa

Świetlica Wiejska 
w Bielinie
Bielino 23

09-410 Płock

1,2

2

Liszyno ulice: Bartnicza, Ciesielska, Dekarska, 
Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Migdałowa, 
Miętowa, Pogodna, Poprzeczna, Przytulna, 
Radosna, Rodzinna, Rymarska, Spokojna, 

Wawrzyńca Sikory, Wesoła, Widna, Wykowo

Sz. Pdst. im. Ziemi 
Mazowieckiej 

w Liszynie
ul. Wawrzyńca 

Sikory 19
09-410 Płock

3,5

3 Barcikowo, Święcieniec, Ramutowo, Mijakowo,

Szkoła Podstawowa  
im. Małego 
Powstańca 

w Święcieńcu
Święcieniec 10A
09-472 Słupno

5

4 Stare Gulczewo, Gulczewo, Mirosław

Świetlica Wiejska 
w Mirosławiu
Mirosław 23

09-472 Słupno

7

5

Nowe Gulczewo I ulice: Basztowa, Bohuna (od 
nr 13 do nr 20), Chocimska (od nr 6 do nr 8), 

Hajduczka, Hetmańska, Husarska (od nr 1 do 
nr 4), Kasztelańska, Ketlinga (od nr 8 do nr 19), 
Kmicica, Rogozińska, Ruciana (od nr 10 do nr 
11), Rycerska, Rzędziana, Senatorska (od nr 2 

do nr 12), Skrzetuskiego, Stepowa (od nr 2 do nr 
12), Szlachecka (numery parzyste od nr 2 do nr 

130), Ukryta, Wołodyjowskiego, Zagłoby

PTHT Izobud
Nowe Gulczewo
ul. Ketlinga 19
09-410 Płock

8

6

Nowe Gulczewo II ulice: Bohuna (od nr 1 do nr 
12), Chmielowa, Chocimska (od nr 1 do nr 5), 
Czarnieckiego, Heleny, Husarska (od nr 5 do 
nr 14), J. III. Sobieskiego, J. Wiśniowieckiego, 

Kamienna, Ketlinga (od nr 1 do nr 7), Magnacka, 
Oleńki, Podbipięty, Przesmyk, Ruciana (od nr 
1 do nr 8), Sarmacka, Senatorska (od nr 14 do 

nr 26), Stepowa (od nr 13 do nr 67), Szlachecka 
(numery nieparzyste od nr 1 do nr 131), Ułańska, 

Zbrojowa

Autoserwis 
Mazowsze 

 Nowe Gulczewo ul. 
Skrzetuskiego 11

09-410 Płock

9

7

Cekanowo I ulice: Fiołkowa, Królewska, 
Książęca, Malinowa, Mazowiecka, Płocka, 

Polna, Północna, Wiejska, Wiśniowa
Cekanowo II ulice: Biedronki, Bukowa, Ceglana, 
Chabrowa, Cicha, Jagodowa, Jodłowa, Jutrzenki, 

Konwaliowa, Lawendowa, Lazurowa, Leśna, 
Letnia, Ludowa, Malownicza, Miła, Myśliwska, 

Orzechowa, Piaskowa, Piesza, Poziomkowa, 
Promienna, Rumiankowa, Siewna, Spacerowa, 
Stokrotki, Św. Alberta, Św. Huberta, Tęczowa, 

Urocza, Ustronie, Zamkowa

Gminny Ośrodek 
Kultury Słupno z/s w 

Cekanowie
ul. Królewska 28a

Cekanowo
09-472 Słupno

10,11

8

Słupno I ulice: Cedrowa, Cisowa, Do 
Grodziska, Grabowa, Gruszkowa, Hiacyntowa, 

Jarzębinowa, Jasna, Jaworowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Księżycowa, 

Leszczynowa, Magnoliowa, Ogrodowa, Sasanki, 
Słoneczna, Strażacka, Wschodnia, Źródlana, 

Żonkilowa, Żwirowa
Słupno II ulice: Bajkowa, Baśniowa, Bociania, 

Calineczki, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, 
Gryczana, Jaglana, Jałowcowa, Jastrzębia, 
Jaśminowa, Jesionowa, Korsarska, Krucza, 

Krzelewo, Łączna, Młynarska, Modra, 
Nad Słupianką, Olchowa, Orla, Pocztowa, 

Sezamowa, Smocza, Sokola, Sowia, Śnieżki, 
Topolowa, Wierzbowa, Wronia, Zarzeczna, 

Zielona, Żeglarska, Żurawia

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Słupnie
ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

12,13

9

Słupno III ulice: Aksamitna, Bałkańska, 
Brzozowa, Grzybowa, Jabłoni, Krótka, Lipowa, 

Majowa, Makowa, Miszewska, Piaski, 
Sosnowa, Studzienna, Świerkowa, Uskok, 

Wiosenna, Zaułek, Zielna
Słupno IV ulice: Akacjowa, Dębowa, 

Handlowa, Kościelna, Modrzewiowa, Różana, 
Warszawska, Wrzosowa, Zacisze

Urząd Gminy 
w Słupnie

ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno

14,15

10 Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany, 
Sambórz, Szeligi

Świetlica Wiejska w 
Miszewku

Strzałkowskim
09-472 Słupno

6

LOKALE WYBORCZE W GMINIE SŁUPNO

Jak poprawnie zagłosować ?

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Słupno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 
i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Słupnie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych 

kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Słupno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

21 października wszystkie lokale wyborcze w Gminie Słupno 
będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00

1. PIECHNA Jacek
lat 41, wykształcenie wyższe, 
członek Prawa i Sprawiedliwości, 
zam. Słupno, zgłoszony przez 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2. WERNER Stanisław Dariusz
lat 40, wykształcenie wyższe, 
członek Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, zam. Słupno, 
zgłoszony przez KWW RAZEM 
DLA SŁUPNA

3. ZAWADKA Marcin
lat 48, wykształcenie wyższe, 
nie należy do partii politycznej, 
zam. Słupno, zgłoszony przez 
KW STOWARZYSZENIE „NASZA 
GMINA SŁUPNO”

W dniu wyborów każdy z wyborców otrzyma zestaw czterech kart do głosowania, na których odda 
swój głos na kandydata do: Rady Gminy Słupno, Rady Powiatu Płockiego, Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego oraz na Wójta Gminy Słupno. Zgodnie z kodeksem wyborczym wyborca głosuje na 
określonego kandydata stawiając na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata znak „x”, gdzie przez x rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w 
obrębie kratki. W głosowaniu można oddać tylko jeden głos na wójta, jeden głos na radnego gminnego, 
jeden głos na radnego powiatowego i jeden głos na kandydata do sejmiku województwa mazowieckiego.

Niedziela 21 października będzie ważnym dniem dla samorządu. Tego dnia wy-
bierzecie Państwo radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódz-
twa. Tego dnia zdecydujecie też Państwo, kto przez następnych pięć lat będzie 
sprawował urząd wójta Słupna. To wybrane przez Państwa osoby będą decydo-
wać, w jaki sposób będzie rozwijała się nasza mała Ojczyzna. Najbliższe wybo-
ry zdecydują, czy Słupno dalej będzie się rozwijać dlatego zachęcam Państwa 
do udziału w nadchodzących wyborach. Pamiętajmy, że biorąc czynny udział 
w  wyborach, współdecydujemy o  przyszłości Gminy Słupno. Wszystkie infor-
macje dotyczące zarządzonych na dzień 21 października wyborów są na bieżą-
co zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno w zakładce 
wybory samorządowe 2018.

Agnieszka Ruclak
   Zastępca Wójta

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie
Jadwiga Lewicka

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach Wójta Gminy Słupno

w dniu 21 października 2018 r.

KANDYDACI NA WÓJTA

Janowski Jan
Kowalski Jan
Nowak Jan
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KANDYDACI NA WÓJTA

Janowski Jan
Kowalski Jan
Nowak Jan
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WYBORY SAMORZĄDOWE
21 PAŹDZIERNIKA 2018

samorząd
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Liczy się człowiek
W  gminie Słupno zawsze można li-
czyć na wsparcie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. I nie chodzi tu je-
dynie o zadania realizowane z urzędu 
w  sposób obligatoryjny, czyli wypła-
tę wszelkiego rodzaju świadczeń typu  
zasiłki rodzinne i świadczenia wycho-
wawcze, w  tym najnowsze świadcze-
nie – „Dobry start” potocznie zwane 
300+. GOPS w  Słupnie prowadzi bo-
wiem również szereg projektów, szko-
leń i warsztatów adresowanych do se-
niorów czy osób bezrobotnych. Przy 
okazji organizuje różnego rodzaju im-
prezy, które dzięki swej ciekawej ofer-
cie, skupiają mieszkańców gminy i ich 
integrują.  
Wypłata świadczeń to zadania reali-
zowane ze środków wojewody. Miesz-
kańcy korzystają także z  zasiłków ce-
lowych, rządowego programu dożywia-
nia, usług opiekuńczych oraz tzw. be-
cikowego. Na tym polu w gminie Słup-
no mieszkańcy mają lepiej niż w innych 
miejscowościach. - Z  inicjatywy wój-
ta Marcina Zawadki rada gminy podję-
ła decyzję o  wzroście kryteriów docho-
dowych na terenie gminy Słupno. Wy-
noszą one 150% ogólnopolskich wskaź-
ników, stąd np. osoba prowadząca jed-
noosobowe gospodarstwo o  dochodzie 
1051 zł może skorzystać z dofinasowania 
m.in. na opał w okresie zimowym  - mówi 
Magdalena Szochner –Siemińska dyrek-
tor GOPS w Słupnie.  
Podniesienie w  Słupnie kryterium do-
chodowego uprawniającego do otrzy-
mania zasiłków celowych i  okresowych 
z GOPS jest ewenementem w skali Ma-
zowsza. Wynosi obecnie 792 zł w przy-
padku gospodarstw  wieloosobowych 
i  1051,50 zł w  przypadku gospodarstw 
jednoosobowych. To posunięcie sprawi-
ło, że więcej osób z  terenu gminy mo-
gło zgłaszać się do GOPS-u  o  wsparcie 
w wielu trudnych życiowych sytuacjach.  
- Zgodnie z  ustawą o  pomocy społecz-
nej zasiłek celowy może być przyzna-
ny w  celu zaspokojenia niezbędnej po-
trzeby bytowej, a w szczególności na po-
krycie części lub całości kosztów zakupu 
żywności, leków i leczenia, opału, odzie-
ży, niezbędnych przedmiotów użytku do-
mowego, drobnych remontów i  napraw 
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu 
– dowiadujemy się w GOPS-ie.
GOPS w Słupnie jest również bardzo ak-
tywny w przypadku pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. - Staramy się korzy-
stać przed wszystkim ze środków unij-
nych a także z różnego rodzaju grantów 
– zaznacza dyrektor GOPS. Dzięki temu 
prowadzonych jest szereg projektów ak-
tywizujących osoby wykluczone od bez-
robotnych po seniorów. 
Seniorzy w akcji 
Od listopada grupa seniorów spotka się 
na zajęciach w ramach projektu Centrum 
Aktywizacji Seniorów. Będzie to już dru-
ga edycja projektu. W  Świetlicy w  Mi-
szewku Strzałkowskim organizowa-
ne będą warsztaty kulinarne. Uczestni-
cy będą też mogli skorzystać m.in. z re-
habilitacji, treningów nordic walking, 
wsparcia lekarza geriatry. Z  pewnością 
zorganizowana zostanie również wy-
cieczka. Uczestnicy poprzedniej edy-
cji wybrali się do Kazimierza Dolnego. 
Zwiedzili zamek, stary rynek, synagogę 
żydowską oraz Klasztor Franciszkanów, 
skąd podziwiać można było Górę Trzech 
Krzyży. Była to wspaniała wyprawa ale 
też okazja do integracji środowiska.
To tylko jedno z  działań GOPS w  Słup-
nie, by aktywizować gminnych seniorów. 
Na terenie gminy od 2005 roku działa-
ją także trzy Kluby Seniora w: Słupnie, 
Liszynie oraz Borowiczkach Pieńkach. 
Ponadto cyklicznie organizowane są 
w Słupnie imprezy integracyjne z okazji 
Dnia Osób Starszych oraz Wigilii. Atrak-
cje dla nich przygotowują pracownicy 

pomocy społecznej a wsparcie finanso-
we oferuje Urząd Gminy w Słupnie.   
Szkolenia dla bezrobotnych 
Drugi ważny projekt w  Słupnie to Klub 
Integracji Społecznej. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Słupnie złożył 
wniosek w  ramach konkursu zamknię-
tego „Aktywizacja społeczno - zawo-
dowa osób wykluczonych i przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu”. Głów-
nym celem projektu jest  aktywizacja 
40 osób zamieszkałych na terenie gmi-
ny Słupno, a  tym samym zwiększenie 
ich szans na odnalezienie się na otwar-
tym rynku pracy. Kwota dofinansowa-

nia zewnętrznego wynosi tutaj prawie 
440 tysięcy zł. Projekt jest obecnie re-
alizowany. Spotkania odbywają się rów-
nież w świetlicy w Miszewku Strzałkow-
skim, a uczestnicy mają możliwość zdo-
bycia wiedzy i umiejętności w interesu-

jących ich konkretnie sferach zawodo-
wych typu nauka obsługi komputero-
wych programów graficznych. 
Projekt numer trzy, to projekt „Smart-
Care - organizacja usług społecz-
nych z  wykorzystaniem nowoczesnych 
TIK” współfinansowany z  Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Zakłada 
wsparcie przede wszystkim w  posta-

ci usług opiekuńczych a  także rehabili-
tacji w warunkach domowych. Dla wie-
lu osób w  szczególności osób leżących, 
czy mających problemy z  poruszaniem 
się ma to duże znaczenie. - Na tę chwi-
lę mamy komplet zgłoszeń ale utworzo-
na jest lista rezerwowa, na którą  można 
się jeszcze dopisywać – zachęca Magda-
lena Szochner-Siemińska. 
Na wsparcie w  ramach projektu może 
obecnie liczyć 15 osób niesamodzielnych 
oraz ich opiekunów. Głównym celem 
projektu jest zwiększenie niezależnego 
funkcjonowania w środowisku zapobie-
gającym odizolowaniu od rodziny i lokal-

nej. Dzięki pozyskaniu środków unijnych 
możliwe będzie sfinansowanie dodat-
kowych godzin usług opiekuńczych oraz 
rozszerzenie oferty wsparcia o  usługi 
asystenckie, rehabilitacyjne, poradnic-
two psychologiczne i psychiatryczne, te-

rapię społeczną i dogoterapię. W ramach 
działań projektowych zostanie wdro-
żona usługa teleopieki oraz utworzona 
wypożyczalnia sprzętu medyczno - re-
habilitacyjnego. Ten projekt Słupno re-
alizuje w partnerstwie w miastem Płock.   
Najnowszy projekt, który ruszy w grud-
niu br. to podniesienie kompetencji cy-
frowych mieszkańców gminy Słupno 

w  ramach projektu dotyczącego miesz-
kańców województwa mazowieckiego. - 
Nie będziemy uczyć, jak włączyć kompu-
ter, a  jak pracować w  sieci, czyli jak so-
bie radzić w  internecie i  znajdować po-
trzebne informacje. Do wyboru jest kil-
ka modułów, w tym dla przedsiębiorców, 
rolników, rodziców – dowiadujemy się 
w GOPS-ie. 
Nowe projekty i dobra współpraca
Projekt „Podniesienie kompetencji cy-
frowych mieszkańców woj. mazowiec-
kiego adresowany jest do 96 osób. Prze-
znaczony jest dla osób dorosłych. To je-
dyne kryterium brane przy zgłoszeniach. 

Co istotne, po zakończeniu projektu 
sprzęt zakupiony na potrzeby szkolenia 
trafi do Szkoły Podstawowej w Liszynie.  
Jeśli chodzi o  dobrą współpracę GOPS 
w  Słupnie prowadzi działania z  Samo-
rządem Województwa Mazowieckiego, 

Mazowieckim Centrum Polityki Społecz-
nej w ramach projektu pn.: „Liderzy ko-
operacji”,   współfinansowanym również 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt jest realizowany 
w ramach umowy partnerskiej zawartej 
pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Po-
lityki Społecznej w  Rzeszowie, Białym-
stoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowiec-

kim Centrum Polityki Społecznej w War-
szawie. GOPS w  Słupnie został zapro-
szony do wspólnego wypracowania, 
w  tym bycia współautorem, innowa-
cyjnego dla gmin wiejskich w całej Pol-
sce modelu kooperacji, czyli modelowe-
go schematu współpracy pomiędzy in-
stytucjami pomocy i  integracji społecz-
nej, a podmiotami innych polityk sekto-
rowych (Policja, Sądownictwo, Oświata, 
Organizacje Pozarządowe, itp.), istot-
nych z punktu widzenia włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa na tere-
nie gmin wiejskich. 
W  codziennej pracy instytucji warto 
podkreślić asystę rodzinną. Praca asy-
stenta rodziny polega na towarzysze-
niu rodzinie w  poszukiwaniu rozwią-
zań trudnej sytuacji życiowej z  wyko-
rzystaniem mocnych stron członków ro-
dziny, zasobów tej rodziny, pochodze-
nia i  rodziny dalszej społeczności lokal-
nej, a także zasobów instytucjonalnych. 
Głównym celem asystentury jest pod-
niesienie świadomości pełnionych ról 
społecznych oraz umiejętności opiekuń-
czo-wychowawczych, prowadzenia go-
spodarstwa domowego, radzenia sobie 
z sytuacjami dnia codziennego rodziców 
lub opiekunów dzieci. Obecnie na tere-
nie Gminy Słupno asystą rodzinną obję-
te jest 19 rodzin. W pieczy zastępczej na 
koniec roku 2017r. umieszczonych było 
5-ro dzieci w tym: czworo dzieci umiesz-
czonych było w  spokrewnionych rodzi-
nach zastępczych, jedno dziecko w pla-
cówce opiekuńczo – wychowawczej. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Słupnie jest także organizatorem 
wolontariatu na terenie Gminy Słup-
no.  Obecnie Klub Wolontariatu zrze-
sza 34 wolontariuszy. W 2017 roku bra-
li oni udział w  akcjach: „Wolontariat 
Świąteczny” - przygotowanie świątecz-
nych paczek żywnościowych dla potrze-
bujących rodzin z  terenu Gminy Słup-
no, „Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy”, organizacja imprez warsztatów 
dla dzieci w Wykowie. Ponadto zrealizo-
wano projekt : „Dbamy o zdrowie – za-
dbaj i  TY”, natomiast w  2018 roku zo-
stał zrealizowany projekt pn. „Jestem 
Europejczykiem – kreatywnym podróż-
nikiem”. Ostatnio wolontariusze dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Słupnie wyjechali na wy-
cieczkę do Sopotu w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii. Działania skiero-
wane do młodzieży polegały na promo-
cji zdrowego trybu życia i wzmocnieniu 
czynników chroniących młodzież przed 
nałogami.
GOPS w  Słupnie jest więc miejscem, 
gdzie wiele dzieje się na rzecz potrzebu-
jących mieszkańców gminy i gdzie wciąż 
dba się o to, by pomoc docierała do jak 
największej liczby osób i w jak najwięk-
szym zakresie. Obecnie prowadzona jest 
akcja bezpłatnych szczepień przeciw 
grypie dla seniorów. To inicjatywa wój-
ta gminy, dzięki której wszyscy chętni 
mogą się zaszczepić w przychodni „Ro-
dzina” w  Słupnie. Czasem problemem 
dla osób starszych może być dojazd, 
więc GOPS oferuje pomoc w  dowiezie-
niu. Możliwości są. W tym roku zakupio-
ny został do GOPS-u  nowy autobus do 
przewozu osób niepełnosprawnych. Zo-
stał zakupiony w ramach programu Wy-
równywanie Różnic Między Regionami. 
Wkład dofinasowania PFRON wynosi 
95 500 zł. Resztę kosztów pokryła Gmi-
na Słupno ze środków własnych. Samo-
chód jest przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w  tym osób 
na wózkach inwalidzkich.

BeeS

fot. archiwum GOPS

fot. archiwum GOPS
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Wycieczki, spotkania, osiągnięcia

Warto działać w Klubie Seniora
Członkowie Klubów Seniora działa-
jących na terenie gminy Słupno na 
pewno nie narzekają na nudę. Poza cy-
klicznymi spotkaniami, chętnie wyjeż-
dżają też na wycieczki. Ostatnio z Ma-
zowieckiego Festynu „Zdrowy i aktyw-
ny senior”, który odbył się w Soczewce, 
przywieźli 10 medali za udział w wielu 
sportowych konkurencjach. 

W Soczewce spotkali się seniorzy z kil-
ku gmin. Przygotowano dla nich wiele 
atrakcji. Były zabawy, pokazy, występy 
grup artystycznych. Zainteresowaniem 
cieszyły się również konkurencje spor-
towe. 13 seniorów ze Słupna zgarnęło 
tutaj aż 10 medali. 
Janowi Walusiowi udało się zająć punk-
towane miejsce na podium za udział 
w  ergowiosłach. Medale zdobyli tak-
że Wojciech Bielak, Andrzej Stępniak, 
Krystyna Mitura. Rekordzistką okazała 
się jednak Romana Niedźwiecka, która 
wywalczyła aż 4 medale. W  tym dwa 
złote w strzelaniu z broni pneumatycz-
nej i strzelaniu z łuku. Warto tu zazna-
czyć, że był to jej debiut! Srebro zdobyła 

W  sobotę, 29 września w  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w  Słup-
nie miało miejsce zakończenie projek-
tu „Jestem Europejczykiem – kreatyw-
nym podróżnikiem”. Zjawiły się tu-
taj dzieci z terenu gminy, uczestniczą-
ce w lipcowych półkoloniach organizo-
wanych przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry, a finansowanych przez Urząd Gmi-
ny w Słupnie.  
 Zaproszonych gości powitała Magda-
lena Szochner – Siemińska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Słupnie. 

Celem projektu była wzajemna integra-
cja połączona z  podnoszeniem świado-
mości dzieci i młodzieży na temat kraju 
ojczystego oraz dziedzictwa kulturowe-

„Rodzic w  Internecie”,  „Mój biz-
nes w sieci”,  „Moje finanse i transak-
cje w  sieci”, „Działam w  sieciach spo-
łecznościowych”, „Rolnik w  sieci” 
oraz  „Tworzę własną stronę interne-
tową” czyli nauka prowadzenie in-
ternetowego bloga to tematy, które 
będą mogli wybrać uczestnicy najnow-
szego szkolenia prowadzonego przez  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie.
To propozycja dla 96 osób z terenu gmi-
ny Słupno, zainteresowanych szerszym 
poznaniem możliwości jakie daje inter-
net. Rekrutacja chętnych ruszy w grud-
niu. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Na ostatniej sesji Rady Gminy w Słupnie 
radni przyjęli uchwałę w  sprawie przyję-
cia do realizacji projektu pt. „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców wo-
jewództwa mazowieckiego”. Projekt zo-
stał dofinansowany ze środków Funda-
cji Promocji Gmin Polskich. Gmina Słupno  
nie przeznaczy na realizację projektu środ-
ków własnych. 
 Projekt realizować będzie Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej  w  Słupnie. 
W grudniu ruszy nabór 96 uczestników. 
Zgłaszać mogą się wszyscy zaintereso-
wani. Jedyne ograniczenia to wiek +25 
lat oraz miejsce zamieszkania na terenie 
gminy Słupno.  
Na wstępnym etapie rekrutacji każ-
dy wybierze temat, który go interesuje  
z podanej listy np. „Rodzic w Internecie”,  

w biegu na 40 metrów i brąz w pchnięciu 
kulą. 
- To był udany wyjazd, ale warto też 
zaznaczyć, że jeden z  wielu – relacjo-
nuje Jan Waluś. Członkowie gminnych 
Klubów Seniora, w  ramach programu 
Centrum Aktywizacji Seniorów prowa-
dzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słupnie, byli niedawno na 
wycieczce w Kazimierzu Dolnym. Towa-
rzyszył im gościnnie wójt Marcin Za-
wadka, który od lat wspiera działalność 
seniorów z terenu gminy. Na wyjazd do 
Soczewki Urząd Gminy zafundował se-
niorom wygodnego busa. - Zorganizo-
waliśmy sobie również trzydniową  do 
Krakowa, Wadowic, Wieliczki, Oświę-
cimia i Częstochowy -  mówi Jan Waluś.
Była to okazja, by turystycznie zwiedzić 
kraj, poznać ciekawe miejsca, a  przede 
wszystkim aktywnie i miło spędzić czas 
w  doborowym towarzystwie. I  to jest 
właśnie magnes przyciągający starsze 
osoby do działających w gminie Klubów 
Seniora. Spotkania członków odbywają 
się cyklicznie raz w  miesiącu. Biorą też 
chętnie udział w  warsztatach i  adreso-

wanych dla nich zajęciach, imprezach, 
czy wyjazdach. 
- Zainteresowałam się klubem dzięki 
mojej córce. To ona powiedziała mi, że 
coś takiego istnieje. Powiedziała, żebym 
wyszła z  domu do ludzi. Spróbowałam 
i nie żałuję. Starsze osoby na emerytu-
rze często czują się samotne. Nie mają 
z  kim porozmawiać w  domu. Nie wia-
domo też co zrobić z  wolnym czasem. 
Spotkania w  klubie dają nam odskocz-
nię. Spotykamy się przy herbatce, roz-
mawiamy i  działamy – opowiada pani 
Romana.    
Należy do Klubu Seniora w  Słupnie, 
śpiewa w zespole 18 lat + VAT. Chętnie 
wzięła też udział w  warsztatach kuli-
narnych przygotowanych przez GOPS. 
Bo jak się okazuje na naukę gotowania 
nigdy nie jest za późno. – Sporo się na-
uczyliśmy, ale też mogliśmy podzielić 
się swoją wiedzą. Bardzo ucieszyłam 
się również, gdy jako seniorka mogłam 
skorzystać z  darmowej rehabilitacji – 
wymienia kobieta.  
Na pewno nie narzeka już na samot-
ność. Dzięki Klubowi Seniora szybko 

poszerzyło się grono przyjaciół i  znajo-
mych. Przejście na emeryturę otworzyło 
również przed nią nowe możliwości. Nie 
dość, że zaczęła realizować swoje pasje, 
to próbuje również wielu nowych  rzeczy. 
– Do zapisania się do zespołu 18 lat + 
Vat namówiła mnie sąsiadka. Nie dość, 
że zaczęłam śpiewać to też zaczęłam 
szyć. Uszyłam stroje dla całego zespołu 
– mówi z dumą kobieta z talentem kra-
wieckim, który do tej pory realizowała 
jedynie w domu dla najbliższych.
Przygotowane przez nią projekty zyska-
ły aprobatę całej grupy i dziś zespół wy-
stępuje w  uszytych przez panią Roma-
nę strojach na imprezach, przeglądach 
i  konkursach m.in. w  Wyszogrodzie, 
Radzanowie czy Płocku. Obowiązkowo 
zespół pojawia się również na gmin-
nych imprezach. – Ostatnio na Jasełkach 
w Słupnie wcieliłam się w rolę Lucyfera, 
a na konkursie w Radzanowie zajęliśmy 
zespołowo drugie miejsce, a  ja solo – 
trzecie. Gdzie tylko możemy rozsławia-
my Słupno – cieszy się pani Romana 
i  już nie może doczekać się powakacyj-
nych prób w Gminnym Ośrodku Kultury 

w  Cekanowie, gdzie zespół działa pod 
okiem Magdaleny Ners.
- Dobrze, że organizowane były w ostat-
nim czasie wycieczki, to czas człowieko-
wi szybciej mija - przekonuje seniorka. 
Wszyscy seniorzy z  gminnych Klubów 
Seniora czekają obecnie na specjalny 
koncert przygotowany z  okazji Dnia 
Osób Starszych, który odbędzie się 5 
października w  Hali Sportowej w  Słup-
nie, gdzie gwiazdą będzie Marek Ravski. 
W programie przygotowano również za-
bawy i poczęstunek. 
Pani Romana zaprasza również na spo-
tkanie swojego klubu w środę, 7 listopa-
da o godz. 10.00 w świetlicy mieszczącej 
siew budynku Urzędu Gminy w Słupnie. 
– Zapraszam wszystkie starsze osoby, 
które mają dużo wolnego czasu. Z nami 
na pewno nie będzie nudno i poza tym 
warto wychodzić z domu. Przekonałam 
się o  tym sama , dlatego też innych 
do tego  zachęcam – tłumaczy pani 
Romana.    

BeeS

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

go Europy, a także promocja idei wolon-
tariatu wśród najmłodszych i ich rodzin. 
Projekt zakładał cykliczne spotkania 
dzieci w  wieku szkolnym i  przedszkol-
nym oraz wolontariuszy. 
Podczas spotkania podsumowano pro-
jekt „Jestem Europejczykiem – kre-
atywnym podróżnikiem” , który dofi-
nansowano w  kwocie 2000 zł ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie X” Pol-
sko–Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL 
Fundacji FLZP „Młodzi Razem” i Powia-
tu Płockiego. Projekt ten był powiąza-
ny także z letnimi półkoloniami dla dzie-
ci, finansowanymi przez Urząd Gmi-
ny w Słupnie. Uczestnicy ponosili jedy-
nie koszty wyżywienia (10 zł za dwa po-

„Mój biznes w sieci”. To pozwoli podzielić 
chętnych na grupy – w zależności od wy-
boru tematu szkolenia. 
Szkolenia trwać będą w okresie od lute-
go do końca października 2019 roku. Za-
jęcia prowadzone będą w Szkole Podsta-
wowej w  Słupnie. Szkolenie zakończy 
konferencja podsumowująca projekt. 
Projekt zakłada zakup sprzętu kom-
puterowego niezbędnego do realiza-
cji szkoleń (laptopy oraz rzutnik), który 
po zakończeniu szkolenia zostanie prze-
kazany do nowo utworzonej pracowni 
komputerowej w  Szkole Podstawowej 
w Liszynie.  

JUŻ OD GRUDNIA W GMINIE SŁUPNO

Darmowe e-szkolenia
PODSUMOWANIE PROJEKTU

Młodzi podróżnicy ze Słupna 
siłki dziennie). W programie było mnó-
stwo atrakcji, w tym wyjazdy do Płocka, 
Sierpca, Ciechocinka, Sochaczewa, na-
uka języków obcych, gry i  zabawy z  in-
struktorami oraz mnóstwo ciekawo-
stek związanych z  Anglią, Hiszpanią, 
Włochami oraz Francją. Z oferty skorzy-
stało kilkadziesiąt dzieci z  terenu gmi-
ny Słupno. Podobna akcja planowana 
jest w  przyszłym roku na jeszcze szer-
szą skalę.  
Zwieńczeniem projektu była publikacja 
„Jestem Europejczykiem – kreatywnym 
podróżnikiem” oraz spotkanie integra-
cyjne o tematyce Pikniku Europejskiego 
dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

BeeS
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DYNAMICZNY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ

Systematycznie wzrasta liczba odbior-
ców wody w  gminie Słupno. W  koń-
cu 2014 roku było ich 1922, a obecnie - 
2432. Przybyło więc ponad 500 nowych 
punktów. Ten przyrost związany jest 
m.in. z budową nowych domów na tere-
nie gminy. Wzrost widoczny jest również 
w  przypadku odbioru ścieków - z  1071 
w 2014 roku do 1550 w 2017. Tak wyraź-
ny rozwój gospodarki wodnej w Gminie 
Słupno widoczny jest od chwili objęcia 
funkcji wójta przez Marcina Zawadkę.

Pokazuje to szczegółowe sprawozdanie 
z  pracy Wydziału Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Komunalnej Urzędu Gmi-
ny w Słupnie. W okresie od marca 2015 
do czerwca 2018 roku wykonano szereg 
prac modernizacyjnych we wszystkich 
stacjach uzdatniania wody, co wpłynęło 
m.in. na poprawę zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców. 

W  Stacji Uzdatniania Wody w  Słupnie 
przeprowadzono specjalistyczne prace: 
wyczyszczono mechanicznie i chemicznie 
dwie studnie głębinowe, zamontowa-
no telemetrię (system służący powiada-
mianiu o awariach). W pompowni wody, 
znajdującej się w  Słupnie na ulicy Mły-
narskiej, wymieniono zestaw hydroforo-
wy przeznaczony do podwyższania war-
tości ciśnienia wody w  sieci wodociągo-
wej. Zmodernizowano i  zainstalowano 
agregat prądotwórczy do zestawu hy-
droforowego. Obecnie agregat pracuje w  
automacie tzn. zapewnienia ciągłą pra-
cę przepompowni wody podczas przerw 
w dostawie prądu.  

Obecnie mieszkańcy Słupna nie zgła-
szają już problemów z  dostawą wody, 
które występowały choćby przy okazji 
suszy w 2015 roku. W tym roku również 
mieliśmy wyjątkowo gorący maj i  czer-
wiec, woda w  kranach jednak była. – 
Skutecznie zadziałaliśmy na podstawie 
audytu wodno-prawnego. Wykonaliśmy 
olbrzymią pracę a  jej efekty są bardzo 
wymierne – podkreśla Marcin Zawadka 
wójt gminy Słupno.  
Więcej wody
Modernizację przeprowadzono również 
w  Stacji Uzdatniania Wody w  Gulcze-
wie. W  celu poprawy wydajności stacji 
wymieniono złoże filtracyjno-kwarcowe 
w  odżelaziaczach. Zabieg ten wpłynął 
także na poprawę jakości wody.  Dodat-
kowo, by zwiększyć wydajność studni 
wymieniono na nowe i o większej mocy 
pompy głębinowe.  
W  Stacji Uzdatniania wody w  Bielinie 

uruchomiono drugi zbiornik retencyjny. 
To pozwoliło na zwiększenie ilości zma-
gazynowanej wody pitnej i  wyrówna-
nie okresowych deficytów wody. Dodat-
kowy pomysł na poprawę sytuacji wod-
nej w gminie to spięcie dwóch układów 
sieciowych - SUW Bielino i SUW Słupno. 
Dzięki temu w  razie awarii część Słup-
na może być zasilana w wodę ze Stacji 
Uzdatniania Wody w  Bielinie. Obecnie 
SUW Bielino zaopatruje w wodę osiedle 
Pocztowa. 
Z przeprowadzonych prac warto też wy-
mienić wyczyszczenie sieci wodocią-
gowej w  Borowiczkach – Pieńkach przy 
ul. Wspólnej, usunięto zwężenia na sie-

ci wodociągowej w komorze, przebudo-
wano przyłącza wodociągowe w Rydzy-
nie (3szt.). Ponadto od 2015 roku usu-
nięto awarie na sieciach i  urządzeniach 
wodociągowych oraz stacjach uzdatnia-
nia wody za łączną kwotę 411 681,23 zł.
Przez ostatnie 3 lata wiele działo się 
również w gospodarce ściekowej. Prace 
objęły oczyszczalnie ścieków, sieci ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, a także 
przepompownie ścieków. 
Poprawa kanalizacji
Jedne z  najważniejszych inwestycji to: 
montaż pompy o większej mocy w prze-
pompowni ścieków w  Słupnie przy ul. 
Bocianiej, wymiana odcinka sieci kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Zaułek w Słup-
nie, remont pomp oraz elektryki w prze-
pompowni ścieków w  Liszynie przy ul. 
Jagiellońskiej, zaprojektowanie i  wybu-
dowanie nowej przepompowni ścieków 
wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Do 
Grodziska w  Słupnie. Zmodernizowa-
no też przepompownie ścieków w ulicy 
Pocztowej. Powstały tu dwie nowe prze-
pompownie wraz z  nowym kolektorem 
tłocznym o większej przepustowości.
W  Cekanowie udało się usunąć awa-
rię wylotu wód deszczowych przy ul. 
Leśnej. Wyczyszczono zbiornik ście-
ków dowożonych, zbiornik – reaktora 
SBR i  komory napowietrzania z  zanie-
czyszczeń stałych nie ulegających de-
gradacji w  dalszym procesie biologicz-
nego oczyszczania ścieków. Czyszczenie 
zbiorników było niezbędne dla zachowa-
nia prawidłowego procesu oczyszczenia 
biologicznego ścieków komunalnych.  
Uporządkowano też elektrykę na prze-
pompowniach ścieków (w  większo-
ści przepompowni brakowało sterow-
ników, sond do pomiaru poziomu cie-
czy, poprawnego montażu tzw. „pły-
waków”, właściwego okablowania). Po-
nadto opracowana została koncepcja 
zwodociągowania i  skanalizowania ca-
łej gminy. 
Po raz pierwszy od lat pracownicy 
oczyszczalni ścieków otrzymali m.in. 
przenośny miernik wielogazowy z  elek-
tryczną pompką próbkującą do pomia-
ru metanu, siarkowodoru i  tlenu; ma-
ski przeciwgazowe z filtrami oraz apara-
ty powietrzne. 
Od 2015 roku usunięto awarie na sie-
ciach i urządzeniach kanalizacji sanitar-
nej oraz oczyszczalni ścieków za łączną 
kwotę 710 248,00zł. W tym koszt udraż-
niania i czyszczenia sieci oraz przepom-
powni ścieków to 130 163,00zł, a koszt 

wywozu nieczystości z  zalanych prze-
pompowni – 35 394,00zł.   
Ponadto w  2015 r. został opracowa-
ny pierwszy „Wniosek o  zatwierdze-
nie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w  wodę i  zbiorowego odprowadzania 
ścieków”. Warto przypomnieć, że wcze-
śniej w  Słupnie nie było takiej  taryfy. 
Stąd dopłaty w 2015 roku wynosiły 0 zł. 
- Policzyliśmy taryfę i  koszty wody ja-
kie mieliby ponosić mieszkańcy gminy.  
Rada gminy podjęła jednak decyzję, że 
jako gmina wprowadzamy dopłaty.  Do-
płaty te są systematycznie podtrzymy-
wane – zaznacza wójt. 
Ceny i  stawki opłat zawarte w  taryfie 
określane są na podstawie niezbędnych 
przychodów dla prowadzenia działalno-
ści w  zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Słupno. Wnio-
sek jest opracowywany co roku.  

Od 1 lipca 2015 r. prowadzone są tak-
że w formie papierowej i elektronicznej 
rejestry poboru wody i  odprowadzania 
ścieków. 
W  2015 roku zostało wymienionych 91 
wodomierzy w m. Słupno. W 2016 roku 
na ten cel Wydział Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Komunalnej wnioskował 
o  zabezpieczanie środków finansowych 
w budżecie gminy na 2017 rok w wyso-
kości 300 tys. zł. Środki nie zostały jed-
nak  zabezpieczone. 
W  2017 roku w  m. Borowiczki – Pień-
ki wymieniono 129 wodomierzy. W 2017 
roku Wydział wnioskował o  zabezpie-
czanie środków finansowych w budżecie 

gminy na 2018 rok w wysokości 630 tys. 
zł. Środki również nie zostały zabezpie-
czone. Wójt gminy przypomina, że wy-
miana wodomierzy na elektroniczne jest 
konieczna i potrzebna do kontroli pobo-
ru wody, a także oceny problemu w jakiej 
miejscowości znika woda. Wymiana ok. 
130 wodomierzy rozpoczęła się niedaw-
no w Borowiczkach – Pieńkach.
Co dalej? - Mam wizję i  kolejne pomy-
sły na usprawnienie gospodarki wodnej. 
Czekam na dyskusję na ten temat – za-
znacza Marcin Zawadka.  
Plany
Warto też przypomnieć o  jednej z  naj-
ważniejszych obecnych inwestycji 
w  gminie. Trwa gruntowna moderni-
zacja oczyszczalni ścieków w  Słupnie 
o wartości 5,1 mln zł (4 mln zł to pożycz-
ka z  Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest 
szansa na umorzenie części tej kwoty). 

Jak informuje Wydział Inwestycji Infra-
struktury i Rozwoju Urzędu Gminy Słup-
no, zgodnie z planem konsorcjum trzech 
firm zakończy prace do 30 października 
2018 r. Wykonawca udzielił trzyletniej 
gwarancji. Prace były niezbędne, gdyż 
obiekt ma już 24 lata, rozbudowywany 
był i modernizowany w roku 2005 oraz 
w  latach 2009-10. Z  sieci kanalizacyj-
nej korzysta ponad połowa mieszkań-
ców gminy, obejmuje ona ponad 100 km 
w  Słupnie, Cekanowie, Borowiczkach – 
Pieńkach, Wykowie, Liszynie oraz w czę-
ści Bielina. 

BS

Modernizacje i inwestycje w gospodarce wodnej

Oczyszczalnia ścieków

Zbiorniki zapasowo - wyrównawcze SUW Gulczewo SUW Słupno - hydrofornia

Przepompownia wody ul. Młynarska
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W gminie Słupno edukacja stoi na wysokim poziomie 

Do trzech szkół podstawowych na tere-
nie gminy uczęszcza w roku szkolnym 
2018/18 łącznie 540 uczniów, w  tym 
do SP w Słupnie – 395, SP w Liszynie 
–81 i  SP w  Święcieńcu –64. W  ostat-
nich latach ogólnie szkoły odnotowują 
wzrost liczby uczniów. Wysoki jest też 
poziom nauczania, a  co za tym idzie 
coraz więcej przyznawanych jest sty-
pendiów dla najlepszych uczniów. Ta-
kich bonusów dla prymusów daleko 
szukać w sąsiednich gminach. 
Jeśli chodzi o wzrost liczby uczniów spa-
dek odnotowuje jedynie podstawów-
ka w  Święcieńcu, która z  drugiej stro-
ny może poszczycić się pięknym i nowo-
czesnym budynkiem, ale za to słabym 
zapleczem sportowym. Stąd dyrektor 
szkoły Agnieszka Domińska, zgłosiła na 
sesji rady gminy wniosek o  budowę na 
przyszkolnych terenach boisk do koszy-
kówki oraz piłki nożnej jak również bież-
ni z prawdziwego zdarzenia. Dla swojej 
inicjatywy znalazła poparcie wśród rad-
nych. Czy to pomoże szkole? 
- Nikt tej szkoły nie ma zamiaru zamy-
kać. Będziemy starali się ją rozwijać. Po-
mysł nowych boisk faktycznie może tu 
pomóc. Inwestujemy w  infrastruktu-
rę szkolną, bo wiemy jakie są potrzeby. 
Niedawno ruszyła budowa hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej w Liszynie. 
Tam również warunki dla rozwoju kultu-
ry fizycznej były raczej słabe– mówi Mar-
cin Zawadka wójt gminy Słupno. Od sa-
mego początku swej kadencji inwestuje 
w lokalną oświatę. 
- W tej kwestii nie oszczędzamy. Na trzy 
szkoły z budżetu gminy rocznie potrzeba 
10 mln zł. Dotacja oświatowa z minister-
stwa to tylko 5 mln zł. Resztę sami do-
kładamy, bo uważamy, że podstawą każ-
dej społeczności jest wysoko postawiona 
edukacja – przekonuje włodarz. 
Fundusze z gminy pokrywają m.in. kosz-
ty prowadzonych w  szkołach zajęćdo-
datkowych. Dzieci mogą się tu rozwijać 
w  kołach zainteresowań od twórczych, 
przez językowepo sportowe.– Jeśli tyl-
ko mają chęci do nauki mają pełen wybór 
możliwości i nie muszą mieć potem kom-
pleksów względem rówieśników z  więk-
szych miast – podkreśla wójt. 
Dodatkowo gmina nie oszczędza na ka-
drze nauczycielskiej. W  gminie Słupno 
zatrudnionych jest – w  przeliczeniu na 
etaty – 81 nauczycieli. Ponad 60 proc. 
stanowią nauczyciele dyplomowani, 
gwarantujący wysoką jakość edukacji. 

Najlepsi uczniowie ze średnią na ocen na 
poziomie 5,0 mogą liczyć na stypendia. 
Prymusi ze Szkół Podstawowych z tere-
nu gminy Słupno mają zagwarantowane 
150 zł na semestr, a najlepsi uczniowie 
z gminy Słupno, którzy uczą się poza jej 
terenem w  szkołach ponadpodstawo-
wych aż 200 zł miesięcznie, co jest po-
równywalne ze stypendiami przyznawa-
nymi zdolnymuczniom przez fundację 
Orlenu „Dar Serca”. Taka możliwość po-
jawiła się dopiero w  ostatniej kadencji 
w  gminie Słupno. – Zdecydowali o  tym 
radni. Wspólnie doszliśmy do wniosku, 
że trzeba inwestować w  swoja zdolną 
młodzież, która być może w  przyszłości 
będzie pamiętała o  wsparciu ze swoich 
rodzinnych stron. Mamy również nadzie-
ję, że to spora pomoc dla rodziców. Sty-
pendium może być też traktowane jak 
kieszonkowe i zachęcać młodzież do na-
uki – zaznacza wójt.
W  szkołach też uczniowie mogą liczyć 
na tanie obiady. Mimo rosnących kosz-
tów stawka za posiłek wynosi nadal 
4,80 zł.
Poza szkołami dynamicznie rozwija się 
też Samorządowe Przedszkole „Nieza-
pominajka”. – Gdy zaczynałem pracę było 
8 oddziałów, dziś jest ich 11. To oznacza, 
że przybywa mieszkańców w naszej gmi-
nie a to bardzo cieszy – mówi Marcin Za-
wadka. Od września 2018 roku do przed-
szkola uczęszcza 250 dzieci. One rów-
nież mogę liczyć na zajęcia dodatko-
we. Do wyboru mają m.in.: język angiel-
ski, rytmika, capoeira, taniec, logopedia, 
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 
a także „Koszykarskie przedszkole”, czy-
li zajęcia dla 6-latków z trenerem klubu 
Greens Słupno.
Okazało się, że strzałem w przysłowio-
wą 10 okazało się też otwarcie żłobka 
w  Słupnie. W  latach 2015/16 i  2016/17 
do żłobka uczęszczało 18 dzieci. W roku 
2017/18 - 46, a od września br. - 50. Ko-
lejne dzieci są na liście rezerwowej. Są 
plany utworzenia kolejnego gminne-
go żłobka w Nowym Gulczewie, do któ-
rego sprowadza się coraz więcej mło-
dych małżeństw. Ta tendencja przyro-
stu naturalnego może się oczywiście za-
trzymać. Obecnie jednak gmina reaguje 
na sytuacje i szuka najlepszych rozwią-
zań dla mieszkańców. Inwestuje w dzie-
ci i  młodzież, w  końcu to w  nich jest 
przyszłość.
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Wszystko dla uczniów  

 Rok szkolny SP Słupno SP Liszyno SP Święcieniec    

 2014/15 375 76 87    
 2015/16 409 82 80    
 2016/17 384 66 59    
 2017/18 392 69 58  

Stan liczbowy uczniów w poszczególnych szkołach w kolejnych latach

Szkoła Podstawowa w Słupnie 

Zajęcia dodatkowe: m.in. gimnastyka korekcyjna, koło muzyczne, matematyczne, informatycz-
ne, język angielski i francuski, zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne
Ważniejsze wydarzenia: projekt „Niepodległa”, „Lekcja dla Rodaka”, Gminny Dzień Dziecka, Ja-
sełka, Wieczornica Patriotyczna dla mieszkańców gminy, projekty profilaktyczne
Osiągnięcia: Szkoła w Słupnie najlepsza w powiecie płockim.  
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie oddziałów gimnazjalnych SP w Słupnie  uzyskali najwyż-
szą średnią ocenę procentową spośród wszystkich placówek powiatu płockiego. Zdecydowanie 
najlepiej wypadli podczas egzaminu z języka angielskiego, historii i WOS.
Modernizacja: wymiana oświetlenia w sali sportowej na energooszczędne 

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu 

Zajęcia dodatkowe: innowacja pedagogiczna Mali odkrywcy, koło matematyczne, zajęcia kre-
atywne, język angielski, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna
Ważniejsze wydarzenia: Konkurs Let’s read!, Rodzinny Piknik Profilaktyczny, Dzień Dziecka, 
Konkurs Mistrz Ortografii
Modernizacja: remont dachu, wymiana rynien 

Szkoła Podstawowa w Liszynie 

Zajęcia dodatkowe: zespół taneczny i wokalny, gimnastyka korekcyjna, koło teatralne, gromada 
zuchowa, zajęcia świetlicowe, logopedia, zajęcia wyrównawcze.
Ważniejsze wydarzenia: Językowa Corrida, Spotkanie Pokoleń, Konkurs Let’s read!, Rodzinny 
Piknik Profilaktyczny, Projekt „Jak to na Mazowszu”, „Lekcja dla rodaka”
Modernizacja:  budowa sali gimnastycznej

Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie

Zajęcia dodatkowe to m.in.: język angielski, rytmika, capoeira, taniec, logopedia, gimnastyka 
korekcyjno-kompensacyjna, a także „Koszykarskie przedszkole”, czyli zajęcia dla 6-latków z tre-
nerem klubu Greens Słupno.

Fot. archiwum

Fot. archiwum
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SPORTOWA INWESTYCJA W WYKOWIE

Victoria wizytówką gminy Słupno

NIE TYLKO DLA LEKKOATLETÓW

Orlik tętni sportowym życiem 

Boisko sportowe w Wykowie, z które-
go przez wiele lat korzystał miejscowy 
klub Victoria, a obecnie służy głównie 
Delcie Słupno, w ostatnim czasie prze-
szło ogromną metamorfozę. 
Kilkadziesiąt lat funkcjonował w  Wy-
kowie klub sportowy Victoria. Działało 
w nim wielu społeczników i zapaleńców, 
w tym m.in. obecny rady gminny Janusz 
Szenk, przez wiele lat prezes Victorii. 
Klub zniknął ze sportowej mapy, ale 
nie boisko w  Wykowie. Od pewnego 
czasu korzysta z  niego Delta Słupno. 
Klub może się poszczycić występami 
w  czwartej lidze, co jest dużym wyróż-
nieniem i sukcesem.
Wójt Marcin Zawadka bardzo dużą wagę 
przywiązuje do sportu i rekreacji. Świad-
czy o tym bardzo duże wsparcie dla klu-
bów i  organizacji sportowych. Co roku 

Lekkoatletyczny orlik w  Słupnie, je-
dyny tego typu obiekt w  powiecie 
płockim, cieszy się dużym zaintereso-
waniem zarówno biegaczy, jak i  ama-
torów piłki nożnej oraz koszykówki.
Budowa lekkoatletycznego orlika 
była wśród wielu planów i  zapowiedzi 
Marcina Zawadki, który jesienią 2014 
r. został wójtem Słupna. Starania w 
kierunku powstania obiektu, jakiego nie 
ma w  powiecie płockim ziemskim do 
tej pory, przyniosły pozytywny sku-
tek. W czerwcu 2016 r., na zakończenie 
roku szkolnego, uczniowie szkoły pod-
stawowej w  Słupnie byli świadkami 
otwarcia nowego orlika.
Obiekt, zlokalizowany tuż przy Szko-
le Podstawowej im. abp. Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego, służy nie tyl-
ko lekkoatletom, jest wielofunkcyjny. 
Boisko z  piłkochwytami otoczone jest 
czterotorową bieżnią o długości 200 m, 

gmina przeznacza na takie cele kwotę 
200 tys. zł, znacznie więcej niż sąsied-
nie gminy. 
Ale pomoc przeznaczana jest nie tyl-
ko na działalność bieżącą, organizację 
turniejów czy wyjazdy. Systematycznie 
poprawia się także baza, w  tym także 
ta w Wykowie. W 2017 r. tamtejsze bo-
isko zostało wyposażone w trójrzędową 
trybunę przenośną na 300 miejsc sie-
dzących, 20 siedzisk dla gości a  także 
w  100 krzesełek na istniejących trybu-
nach. Zamontowano dwa  piłkochwyty, 
usunięto stare ogrodzenie, wykonano 
parking z  kostki brukowej. Wybudowa-
no także budynek zaplecza, który składa 
się z  dwóch elementów w  konstrukcji 
kontenerowej, oczywiście ze wszystkimi 
instalacjami. Są szatnie, pomieszcze-
nie magazynowe, zaplecze dla sędziów 

jest też 80-metrowa bieżnia dla sprin-
terów, koło do pchnięcia kulą oraz 
skocznia do skoku w  dal. Bieżnie mają 
nawierzchnię z  czerwonego granulatu 
na bazie kauczuku, a nawierzchnia we-
wnątrz boiska wykonana z  włókien 
syntetycznych. Całość ma wymiary po-
nad 80 m długości i 42,17 m szerokości. 
Warto podkreślić, że gmina uzyska-
ła 350 tys. zł dofinansowania do 
inwestycji z ministerstwa sportu i  tu-
rystyki, co pokryło jedną trzecią 
kosztów.
Dzięki tej inwestycji poprawiła się baza 
sportowa w  gminie, dwa wcześniej 
wybudowane orliki w  Liszynie i  Gul-
czewie służą głównie piłkarzom. 
Już podczas otwarcia lekkoatletycz-
nego obiektu wójt Marcin Zawadka 
podkreślał, że dzięki nowemu orli-
kowi poprawiać się będzie kondycja 
fizyczna młodego pokolenia, wzrośnie 

oraz trzy WC. Obecnie zarówno po tre-
ningach, jak i  po meczach warunki są 
bardzo dobre, piłkarze mogą korzystać 
choćby z  ciepłej wody, co jeszcze dwa 
lata temu było tylko marzeniem. 
W tym roku wyposażono pomieszczenia 
socjalne w Wykowie, zamontowano  in-
stalację alarmową oraz zakupiono zieleń 
w celu zagospodarowania terenu wokół 
zaplecza. Cała inwestycja kosztowała 
ponad 500.000 zł.
W końcu września w Wykowie odbył się 
turniej z  udziałem siedmiu drużyn, za-
grało w sumie ok. 100 dzieci z  rocznika 
2011 i  młodsze. Ambitnych futbolistów 
dopingowała duża grupa rodziców, opie-
kunów, krewnych i mieszkańców gminy. 
Ostatecznie puchar wójta Marcina Za-
wadki trafił do ekipy Young Champions 
Płock, ale w tych zawodach wszyscy byli 

aktywność sportowa, a uczniowie szkoły 
w Słupnie będą osiągać jeszcze lepsze 
rezultaty. Okazało się, że z obiektu chęt-
nie korzystają nie tylko uczniowie na 
zajęciach szkolnych czy pozalekcyj-
nych. Podczas ostatnich wakacji oraz we 
wrześniu zdarzało się, że popołu-
dniami na orliku ruch był tak duży, że 
trzeba było trochę zaczekać, by do-
stać się na plac gry w  piłkę nożną czy 
koszykówkę. Co bardzo pozytyw-
ne, dzieci i  młodzież ćwiczyły także na 
bieżni, organizując mini wyścigi.  
Systematycznie na orliku pojawia-
ją się biegacze klubu TKKF Wiślanie 
Słupno. Treningi odbywają się przez 
cały rok w  poniedziałki i  środy o 
godz.19 . W  zależności od potrzeb 
na prośbę ćwiczących włączane jest 
oświetlenie przy orliku.
- Biegamy tu w  poniedziałki i  środy, 
długość treningu i  jego intensywność 

zwycięzcami. Każdy z młodych sportow-
ców otrzymał medal, dyplom oraz słodki 
poczęstunek i kiełbaskę z grilla. Była też 
dmuchana zjeżdżalnia. Wszyscy widzo-
wie mogli bezpłatnie skosztować bigo-
su, organizatorzy zadbali też o  kawę, 
herbatę i wodę.
 Przed rywalizacją młodych piłkarzy na-
stąpiła miła uroczystość m.in. z  udzia-
łem wójta gminy. Pamiątkową tablicę 
odsłonił Jerzy Kalinowski, współzałoży-
ciele klubu z Wykowa. Z inicjatywy rad-
nego Janusza Szenka, a  Uchwałą Rady 
Gminy Słupno, boisko w  Wykowie nosi 
nazwę Viktoria – od nazwy dawnego 
klubu oraz w nawiązaniu do słowa „zwy-
cięstwo”. 
- Obecnie stadion jest wizytówką ca-
łej gminy Słupno. Całe swoje życie, jako 
działacz sportowy i  społeczny poświę-

zależą od zaawansowania poszczegól-
nych osób – mówi 71-letni Józef Zalewski 
z  Rydzyna, prezes klubu Wiślanie 
Słupno. - Najczęściej jest to około 
półtorej godziny. W  naszej grupie są 
też panie. Ostatnio przybyło kolejne 
kilka osób, chcących biegać amatorsko, 
w różnym wieku, od 25 do ponad 40 lat. To 
bardzo cieszy, zapraszamy kolejne osoby. 
Na boisku ćwiczy zwykle kilkanaście 
osób, mocniejsza grupa rusza też w te-
ren. Zimą, gdy spadł śnieg, biegacze – 
amatorzy chwycili za łopaty i  odśnie-
żyli jeden tor, by można było korzystać 
z bieżni.
Niemal co tydzień przedstawiciele klu-
bu ze Słupna biorą udział w zawodach, 
głównie na terenie Mazowsza. Ale li-
czy się przede wszystkim zdrowy tryb 
życia, rekreacja i  sportowa zabawa. 
Pan Józef podkreśla, że na bieganie ni-
gdy nie jest za późno, dla zdrowia i 

ciłem temu, żeby w  Wykowie był dobry 
stadion . Dzięki temu, że jest teraz dobra 
atmosfera, mogliśmy ten stadion uno-
wocześnić, zbudować zaplecze socjalne, 
aby zapewniał młodzieży godziwe wa-
runki do uprawiania sportu i rozwoju kul-
tury fizycznej – z zadowoleniem podkre-
ślał już po zakończeniu inwestycji radny 
Janusz Szenk.
Ale to nie koniec planów. Teraz marze-
niem zarówno piłkarzy, jak i  działaczy 
jest sztuczne oświetlenie, które pozwo-
liłoby na prowadzenie zajęć po zmroku. 
Rozmowy z  energetykami zostały już 
podjęte i  projekt jest na dobrej drodze 
do realizacji. (ms)

rekreacji może to robić każdy. Prezes 
klubu swoją żonę namówił do biegania 
dopiero po 60. roku życia, a  teraz ma 
ona w  dorobku kilkadziesiąt pucharów 
z zawodów różnego typu!
W TKKF systematycznie ćwiczy już oko-
ło 20 osób, a  członków klubu łatwo 
poznać po jednolitych koszulkach, otrzy-
manych w  prezencie od Urzędu Gminy 
Słupno. Z  orlika często korzy-
sta także wójt Marcin Zawadka. 
- Ćwiczę od niedawna, biegam rekre-
acyjnie tylko na Orliku w  Słupnie – 
podkreśla pani Renata. - Warun-
ki są bardzo dobre, obiekt świetny do 
rekreacyjnych ćwiczeń. Jest tu sympa-
tyczna grupa, bardzo fajna atmosfera. 
Jako początkująca mogę liczyć tak-
że na podpowiedzi i  rady bardziej 
doświadczonych biegaczy. (ms)
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Sukcesy, porażki, plany i perspektywy

Za sukces, zresztą nasz wspólny, uważam 
fakt, że tegoroczne inwestycje zostały 
zakończone zgodnie z  planem, a  trwa-
jące wykonywane są zgodnie z  harmo-
nogramem. Bardzo ważna sprawa to 
budowa drogi Borowiczki Pieńki – Bielino 
– Liszyno, która ma być gotowa już 
w  połowie grudnia br. A  także pierwszy 
etap trasy Rydzyno – Płock, który ma być 
ukończony w  przyszłym roku. Cieszy, że 
udało się nam doprowadzić do budowy 

sali sportowej przy SP w Liszynie. Pozytyw z mojego okręgu to rozpo-
częcie budowy drogi Borowiczki – Pieńki – Liszyno. Nie uznaję tego, 
jako porażki, ale moim zdaniem na sesjach powinniśmy się skupiać 
na tematach dotyczących gminy, nie powinno dochodzić do słownych 
utarczek i osobistych wycieczek, a tak czasami bywało.

Anna GŁOWACKA
Podejmowałem się wielu inicjatyw i wiele 
udało się zrobić. To m.in. budowa ul. 
Zaułek, czy oświetlenia ul. Brzozowej. Te 
inwestycje na realizacje czekały 40 lat! 
Cieszę się, że udało się również zreali-
zować budowę przejścia dla pieszych na 
ul. Warszawskiej, doświetlić ul. Wilczą, 
plac zabaw, a wkrótce też ul. Jabłoni, 
Wiosennej. Położono destrukt na ul. 
Wiosennej i wyremontowano ul. Modrze-
wiową. Ponadto wspierałem reaktywację 
gminnej orkiestry dętej. Co dalej? Wiele 

ulic wymaga nowej nawierzchni czy oświetlenia. Przydałyby się mini 
tężnia przy placu zabaw Frajda, rozbudowa parkingu przy cmentarzu 
w Słupnie, ścieżka rowerowa Słupno – Płock, przejście podziemne pod 
ul. Warszawską na wysokości GOPS, mini amfiteatr i schody prowa-
dzące do górnego Słupna. Marzy mi się również bezpłatna rehabili-
tacja w Słupnie i większa pomoc jednostkom OSP.

Paweł BARANOWSKI
M.in. i za swój sukces uważam 

fakt, że ruszyła długo wyczeki-

wana budowa ścieżki pieszo-rowe-

rowej Święcieniec–Miszewko Strzał-

kowskie, modernizacja i naprawa 

placu zabaw przy SP w Święcieńcu, 

remont garażu przy remizie OSP w 

Święcieńcu. Szkoda, że nie udało się 

doprowadzić do montażu lamp w Mijakowie, wyremontowania 

drogi w tej miejscowości oraz poprawy stanu technicznego 

mostu w Mijakowie.

Marcin GORZELANY

Moje osiągnięcia minionej kadencji to 
skrócenie o ponad rok budowy ul. Jagiel-
lońskiej, doprowadzenie do budowy sali 
gimnastycznej przy SP w Liszynie, poło-
żenie destruktu na ulicach w Liszynie. 
Plany na kolejną kadencję to m.in. opra-
cowanie koncepcji rozwoju Liszyna, 
dokończenie budowy głównych ulic 
Jagiellońskiej, Sikory w stronę Borowi-
czek-Pieniek, po wybudowaniu gazociągu 
do szkoły, stworzenie koncepcji gazyfi-

kacji pozostałej części Liszyna, modernizacja placu zabaw przy szkole 
w Liszynie. Na szczeblu gminnym będę zabiegał o powrót na połu-
dnie gminy komunikacji bez przesiadek, stworzenie funduszu remon-
towego na modernizację infrastruktury technicznej, czy korzystne 
warunki funkcjonowania dla przedsiębiorstw.

Jarosław ŚLIWIŃSKI
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
radnych zrealizowano w  tej kadencji 
wiele inwestycji, które poprawiają 
komfort życia mieszkańców. To m.in. 
powstanie żłobka, modernizacja 2 prze-
pompowni ścieków, przebudowa drogi 
Pocztowej wraz z infrastrukturą, latarnie 
przy ul. Calineczki, poprawa bezpieczeń-
stwa w  ul. Warszawskiej, zagospoda-
rowanie placu przy ul. Pocztowej. Wiele 
jest jeszcze do zrobienia. Moimi priory-
tetami są mediacje z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i  Autostrad w  związku 

z dostosowaniem przebudowy drogi krajowej E62 do naszych potrzeb 
– myślę o  zjazdach, wysepkach, przejściach dla pieszych, chodniku 
i ścieżce rowerowej oraz o ekranach dźwiękochłonnych, czy monito-
wanie do Wód Polskich o pogłębienie i wykaszanie koryta Słupianki. 
Chciałabym, żeby gmina zakupiła urządzenia filtrujące i nawilżające 
powietrze do żłobka i do przedszkola, żeby powstał plac zabaw przy 
ul. Pocztowej, jak również żeby na Pocztową wróciła komunikacja. 

Małgorzata SAWICKA
Jestem związany z  Wykowem, ale jako 
radnemu na sercu leżą mi też sprawy 
związane z  całą gminą Słupno.  Razem 
z  pozostałymi radnymi pracowałem na 
rzecz poprawy sytuacji w  kwestiach, 
które tego wymagały. Chodzi m.in. 
o poprawę stanu dróg, czy rozwój sportu 
w gminie. W przyszłej kadencji chciałbym 
się skoncentrować m.in. na budowie sieci 
kanalizacyjnej do najbardziej oddalonych 

domostw od centrum wsi, utwardzenie destruktem wiejskich uliczek, 
kontynuację inwestycji drogowych tj. droga Wykowo – Białobrzegi. 
W  Wykowie warto inwestować dalej w  stadion np. w  oświetlenie, 
a także w poprawę wizerunku tej miejscowości.

Janusz SZENK

Pomimo, iż mijająca kadencja była bardzo 
krótka, wspólnie zrealizowaliśmy zakłada-
ne cele. Ukończono sztandarową inwesty-
cję realizowaną w naszym sołectwie, czy-
li budowę drogi Mirosław-Stare Gulczewo. 
Pragnę przypomnieć, iż dzięki nowej Ra-
dzie Gminy i Wójtowi inwestycja ta zo-
stała ukończona prawie 2 lata przed pier-
wotnie zakładaną datą jej zakończenia. Do 
sołectwa wróciły autobusy KM w posta-
ci linii 130. Nasze sołectwo zostało także 
znacznie doświetlone, a w planach są już 
kolejne lampy oświetleniowe.  Dziś wiem 

już także, że została podpisana umowa na budowę nowego wodociągu 
w Gulczewie, długo wyczekiwanej inwestycji o której mówiłem w ma-
jowo-czerwcowym wydaniu Głosu Słupna. Czas także na kolejne prace, 
bo potrzeb w naszym sołectwie jest nie mało. Są to min. budowa przy-
łączy do istniejącej magistrali kanalizacyjnej, poprawa stanu kolejnych 
dróg lokalnych i wiele innych. Jeśli uda mi się ponownie zdobyć mandat 
radnego, będę konsekwentnie dążył do ich realizacji.

Andrzej PIETRZAK
Uważam, że w  działaniu potrzebna 
jest konsekwencja. W tym przypadku, 
jako radny chciałbym doprowa-
dzić do wybudowania ścieżki pieszo 
rowerowej Miszewko Strzałkow-
skie – Święcieniec i połączenia jej ze 
Słupnem. Potrzebne są też remonty 
dróg w mojej najbliższej okolicy, czyli 
Miszewko Stefany – Szeligi, dalej 
Samborza, gdzie potrzebne są też 

chodniki i oświetlenie. Widzę również potrzebę zagospodaro-
wania terenu wokół świetlicy w Miszewku Stefany, czy kupna 
samochodu dla jednostki OSP w Miszewku Strzałkowskim.

Tomasz PIÓRKOWSKI 
To był dla mnie pracowity rok. W Radzie 
Gminy byłam Przewodniczącą Komisji 
Budżetu i  Rolnictwa. Udało się dużo 
zrobić - trwa budowa ulic: Heleny, Sobie-
skiego, Podbipięty, Bohuna, zakończyły 
się prace na ul. Czarneckiego, budowany 
jest kolektor deszczowy i  ul. Stepowa. 
Powstała stacja rowerów miejskich, 
pojawiły się latarnie, utwardzono drogi. 
Skutecznie walczyłam o  powrót komu-
nikacji publicznej, zakup działki pod 

budowę świetlicy wiejskiej w  Nowym Gulczewie, ale też stypendia 
wójta gminy dla uczniów uczących się poza gminą oraz dopłaty do 
wody.  Można zrobić jeszcze więcej: kolejne drogi, latarnie, ścieżki 
rowerowe, żłobek i świetlicę na terenie Nowego Gulczewa.

Anna ZALEWSKA 

Mijająca kadencja była dla mnie czasem 
dużych wyzwań. Jako Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej poprowadziłam 
dwie kontrole, w  dwóch jednostkach 
gminnych. Zainicjowałam w  Nowym 
Gulczewie m.in. takie przedsięwzięcia, 
jak zakup nieruchomości pod budowę 
świetlicy i placu zabaw przy ul. Stepowej, 
powrót autobusów Komunikacji Miej-
skiej, wraz z  obniżeniem cen biletów 
a  także o  budowę oświetlenia ulicz-

nego i remonty dróg. Wielu projektów, ze względu na krótki czas tej 
kadencji, nie mogłam wprowadzić w życie. A myślę, że potrzebny jest 
dalszy rozwój infrastruktury - budowa ul. Kasztelańskiej, Husarskiej, 
Ukrytej oraz budowa oświetlenia m.in. przy ul. Rucianej; stworzenie 
strefy kultury i rekreacji w Nowym Gulczewie, a także żłobka i drugiej 
zlewni wód deszczowych.

Magdalena DURNIAT
Wraz z  obecną Radę Gminy, w  krótkim 
czasie dokonaliśmy wielu istotnych dla 
mieszkańców zmian. Koncentrowaliśmy 
się na rozwoju gminy, czego dowodem 
są liczne inwestycje. W  dalszej kolej-
ności będę zabiegał o budowę infrastruk-
tury drogowej w Cekanowie w miejscach 
nowo powstałych osiedli mieszkanio-
wych, budowę ścieżek i tras rowerowych 
łączących Słupno z Płockiem, rozbudowę 

powstającego już monitoringu, a  w  miejscach aktywnego wypo-
czynku - budowę kortów tenisowych czy mini pola golfowego. Moim 
celem jest również integrowanie osób i  instytucji zainteresowanych 
promocją oraz rozwojem Gminy Słupno.

 Jarosław SZAŁKOWSKI 
Owocem mojej rocznej pracy radnego 
są inwestycje poczynione na osiedlu 
Górne Słupno. Mamy nowy plac 
zabaw, ale też zwiększyło się bezpie-
czeństwo na drodze przez nowe 
oznakowania i uzupełnienie oświe-
tlenia. Chcę iść dalej w tym kierunku, 
czyli walczyć o poprawę stanu dróg, 
rozbudowę sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, budowę ścieżki rowerowej i 

chodników, doprowadzenie światłowodu, doposażenie placu 
zabaw dla dzieci, postawienie ławeczek oraz połączenie szla-
kiem pieszym Górnego Słupna z Dolnym Słupnem.

Piotr WĘGLIŃSKI 

Co udało się zrealizować radnym Gminy Słupno ze swoich planów w minionych 4 latach – w przypadku radnych, którzy sprawowali tą funkcję od 2014 r. - lub w ciągu ostat-
niego roku, jak w przypadku radnych, którzy zostali wybrani dopiero jesienią 2017 r. Co uważają za swój sukces, a czego nie udało się zrealizować? Jakie są ich główne plany 
dla Gminy Słupno na kolejne lata? Takie pytania zadaliśmy radnym, którzy właśnie kończą swoją pracę. W sondzie nie wzięli udziału radna Izabela Tomaszewska oraz 
Dariusz Kępczyński, który kończy swoja pracę samorządową w gminie oraz radna Małgorzata Kikolska, która wcześniej zrzekła się mandatu.


