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Co w w 1918 r. kryły nasze portfele?
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Dzień Niepodległości

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupno!

21 października wybraliśmy nowe władze samorządowe Gminy 

na okres najbliższych pięciu lat. Wszystkim, którzy brali udział 

w  wyborach samorządowych serdecznie dziękuję. Dzięki 

Waszym głosom przez kolejną kadencję będę sprawować 

funkcję Wójta Gminy Słupno. To dla mnie wielki zaszczyt, dowód 

społecznego zaufania, a jednocześnie wielkie zobowiązanie.

Swoim zaufaniem obdarzyliście także radnych ze Stowa-

rzyszenia „Nasza Gmina Słupno”, z  którymi rok temu razem 

weszliśmy na drogę dynamicznego rozwoju Gminy. Wspólnie 

z nową Radą Gminy będziemy to społeczne dzieło kontynuować.

Dziękuję
Marcin Zawadka 

STR.2

Pierwsze posiedzenie
Rady Gminy

Radna
Agnieszka Karpińska – Rosiak:

Jestem gotowa na nowe 
wyzwania
WYWIAD Str. 4
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SŁOWO WSTĘPNE 

Wybory uczą pokory

Suweren zdecydował kto 
będzie sprawować władzę 
w  gminie przez następnych 

pięć lat. Suweren nie chciał ekspe-
rymentować i  kierować gminę 
na nieznane wody. Wiadomo, że 
kampania wyborcza rządzi się 
swoimi prawami, ale musi ona się 
toczyć w  granicach powagi (nie 
mówiąc już o  przyzwoitości) aby 
nie narazić się na śmieszność, bo od 
poważnych propozycji do groteski 
już tylko cienka granica. Wyborcy 
nie chcieli chociażby elektrowni 
wodnej na Słupiance, czy moder-
nizacji… zmodernizowanej właśnie 
oczyszczalni ścieków. Suweren 
nie przestraszył się jakiegoś 
mitycznego i  szalejącego zadłu-
żenia gminy, którym niczym Babą 
Jagą straszy się małe dzieci. Nie 
chciał też powrotu do tego co było 
w niedalekiej przeszłości.
W gminie Słupno, gdzie wyborcy są 
bardzo wymagający, nie wystarczy 
sam szyld partii rządzącej żeby 
wygrać wybory. Nie wystarczy 
też schować szyldu partii scho-
dzącej i  udawać coś nowego a  po 
drodze krytykować wszystko co się 
wiązało się z  hasłem „Zawadka” , 

nie proponując niczego w  zamian. 
Szkoda, że jedynym orężem 
w walce z urzędującym wójtem były 
obligacje, powszechnie stosowane 
przez inne samorządy jako źródła 
finansowania inwestycji. Innych 
argumentów w  zasadzie nie było. 
O czym to świadczy…?
Suweren wybrał konkrety zapropo-
nowane przez urzędującego wójta 
i jego wizję rozwoju gminy, która już 
zresztą dzięki nowym radnym jest 
wdrażana od ponad roku. Miesz-
kańcy postawili na tą samą samo-
rządową ekipę, która nie ma poli-
tycznego szyldu. Jest tak samo 
różnorodna w swoich poglądach, jak 
różnorodni są mieszkańcy naszej 
gminy. Mieszkańcy zaufali ludziom, 
którzy mimo różnic, jak w  każdym 
żywym organizmie, mają jeden 
wspólny cel, nowoczesną wizję 
rozwoju gminy i  polepszanie stan-
dardu życia mieszkańców.
Wybory uczą pokory i o tym trzeba 
pamiętać w  kampanii wyborczej, 
aby nazajutrz po wyborczej nocy nie 
przepraszać „za tak słaby wynik”. 
Po wyborach też istnieje życie…

Andrzej Wiśniewski 

I SESJA RADY GMINY W SŁUPNIE 

Wystartowała pięcioletnia kadencja
23 listopada zainaugurowała swoją 
pracę nowa Rada Gminy. Ślubowanie 
złożył także Marcin Zawadka, który 
rozpoczął kolejną kadencję na fotelu 
wójta. Radni podjęli już pierwsze 
decyzje. Pracami rady pokieruje 
Małgorzata Sawicka, a  jej zastępcą 
będzie radny Paweł Baranowski. 
Powołano także składy osobowe 
komisji stałych rady. Ustalono 
również wynagrodzenie wójta i  dietę 
przewodniczącej rady.

Nowa Rada Gminy w  Słupnie nie 
jest zupełnie nowa, gdyż tworzą ją 
wszyscy radni Stowarzyszenia „Nasza 
Gmina Słupno” z  poprzedniej kadencji 
oraz debiutanci: Romana Chirzyńska, 
Agnieszka Karpińska – Rosiak (obie 
panie ze Stowarzyszenia) oraz radni: 
Władysław Grabowski, Andrzej 
Mioduski i Józef Rączkowski. Ten ostatni 
rozpoczął, jako radny senior pierwsze, 
posiedzenie w tej kadencji. Radni otrzy-
mali zaświadczenia komisarza wybor-
czego o  zdobyciu mandatów i  złożyli 
ślubowanie. Podobne ślubowanie 
złożył wójt Marcin Zawadka, który 
w  swoim wystąpieniu podkreślił, że 
mimo zdecydowanego zwycięstwa 
w  wyborach samorządowych Stowa-
rzyszenia „Nasza Gmina Słupno” widzi 
dużą przestrzeń dla trzech radnych 
z  opozycji na składanie wniosków 
i  propozycji usprawnienia funkcjono-
wania gminy i  polepszania warunków 
życia mieszkańców.
Kluczowym punktem pierwszego posie-
dzenia był wybór przewodniczącego 
Rady Gminy. Na to stanowisko zgło-
szono tylko jedną kandydaturę, Małgo-
rzaty Sawickiej, która w tajnym głoso-
waniu uzyskała 14 głosów (jeden głos 
wstrzymujący). Nowa przewodnicząca 
rady w poprzedniej kadencji była wice-
przewodniczącą i  choć z  formalnego 
punktu widzenia to jej trzecia kadencja, 
tak naprawdę ma niewiele ponad 
roczny staż pracy w  radzie. Małgo-
rzata Sawicka zadeklarowała, że będzie 
współpracować ze wszystkimi radnymi 
bez wyjątku, a  sama także popro-
siła o  wsparcie i  wyrozumiałość w  jej 

działaniach w nowej roli. Na stanowisko 
wiceprzewodniczącego rady zgłoszono 
dwie kandydatury: Pawła Baranow-
skiego oraz Józefa Rączkowskiego. 
Zdecydowaną liczbą głosów tę funkcję 
powierzono radnemu Baranowskiemu.
Po dokonaniu tych wyborów radni przy-
stąpili do ustalania składów osobowych 
komisji stałych rady gminy. W  więk-
szości przypadków obyło się bez głoso-
wania, gdyż zgłaszano tylu kandy-
datów, ile było miejsc w danej komisji. 
Głosowanie musiało rozstrzygnąć tylko 
skład komisji skarg, wniosków i petycji, 
którą pokieruje radny Piotr Węgliński. 
Ważną funkcje przewodniczącej komisji 
rewizyjnej, podobnie jak w  poprzed-
niej kadencji, objęła radna Magdalena 
Durniat, która podkreśliła, że specjali-
zuje się rachunkowości budżetowej.
Rada ustaliła także wysokość 
miesięcznej diety przewodniczącej 
rady oraz wynagrodzenie wójta gminy. 
Uposażenie wójta uwzględnia obniżkę 
wynagrodzenia samorządowców 
zawartą w  tegorocznym rozporzą-
dzeniu rządowym.
Radni już na pierwszej sesji przystą-
pili również do merytorycznej pracy 
i  podejmowania uchwał. W  Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 2018-
2029 dokonano przesunięcia kwoty 
145 tysięcy złotych z  budowy ulicy 
Piastowskiej na budowę ulicy Słowiań-
skiej i  Jagiellońskiej, czyli drogi Liszyno 
– Borowiczki-Pieńki.
Inwestycja w  ul. Piastowskiej nie 
jest w  żaden sposób zagrożona gdyż 
harmonogram prac został zmieniony 
i  część robót została przesunięta na 
przyszły rok.

Andrzej Wiśniewski

Skład osobowy komisji
Komisja oświaty, polityki społecznej 
i bezpieczeństwa:
Agnieszka Karpińska – Rosiak, Romana 
Chirzyńska, Andrzej Mioduski, Jarosław 
Szałkowski.
Komisja budżetu i rolnictwa:
Paweł Baranowski, Jarosław Śliwiński, 
Józef Rączkowski, Anna Zalewska
Komisja rewizyjna:

Magdalena Durniat, Władysław 
Grabowski, Tomasz Piórkowski, Andrzej 
Pietrzak
Komisja skarg, wniosków i petycji:
Janusz Szenk, Romana Chirzyńska, 
Anna Zalewska, Piotr Węgliński

Marcin Zawadka
 wójt gminy Słupno

… W  tym uroczystym dniu obej-
muję powierzoną mi w  wyborach 
powszechnych władzę i  odpowie-
dzialność za losy naszej gmin-
nej wspólnoty. Z  tego miejsca, 
korzystając z  transmisji na żywo, 
bardzo dziękuję przede wszyst-
kim mieszkańcom, którzy wzięli 
udział w  wyborach samorządo-
wych, tłumnie odwiedzając lokale 
wyborcze. Dzięki głosom wybor-
ców, którzy mnie obdarzyli ogrom-
nym zaufaniem społecznym, stoję 
dziś przed Państwem ponownie, 
jako wójt gminy Słupno. 
To wielka odpowiedzialność, ale 
zapewniam Państwa, że jestem 
przygotowany, aby podołać temu 
zadaniu w  różnych wymiarach, 
również w  tym najbardziej prak-
tycznym, jakim jest codzienna 
praca na rzecz mieszkańców 
gminy.  
Chciałbym pogratulować paniom 
i panom radnym sukcesu w wybo-
rach do Rady Gminy i  zapew-
nić o  mojej otwartości w  dysku-
sji, współpracy i  woli kompro-
misu w  sprawach trudnych, tak 
jak to czyniłem w latach poprzed-
nich. Ta formuła współpracy mię-
dzy dwoma ustawowymi orga-
nami władzy gminnej przyno-
siła wymierne i pożyteczne efekty, 
zauważane i  doceniane przez 
naszych mieszkańców. Mimo, że 
Stowarzyszenie „Nasza Gmina 
Słupno” odniosła w tych wyborach 
przekonujące i zdecydowane zwy-
cięstwo, dla pozostałych kolegów 
radnych pozostaje duża przestrzeń 
na nowe pomysły, propozycje 
i  wnioski usprawniające funkcjo-
nowanie naszej gminy i polepsza-
nie warunków życia mieszkań-
ców. Tak rozumiem samorząd-
ność i  naszą rolę wobec lokalnej 
społeczności. Słupno idzie własną 
drogą, taką, jaką wyznaczyli mu 
sami mieszkańcy tej gminy.”

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

„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

INFORMATOR GMINY SŁUPNO
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GMINNE OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W hołdzie Bohaterom walk o wolną Polskę
W  całej Polsce wyjątkowo uro-
czyście obchodzony był dzień 11 
listopada. W tym roku przypadała 
bowiem setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Rów-
nież mieszkańcy Słupna uczcili 
to szczególne święto narodowe, 
tłumnie uczestnicząc w przygoto-
wanych z tej okazji wydarzeniach. 
Dla potomnych, dla przypomnie-
nia tego dnia, pozostanie w Słup-
nie pomnik. Napis na nim brzmi: 
„W  hołdzie Bohaterom walk 
o  wolną Polskę w  setną rocznicę 
niepodległości wdzięczna społecz-
ność Gminy Słupno”. Odsłonięty 
został 10 listopada przy Szkole 
Podstawowej w Słupnie.
Gminne uroczystości z  okazji set-
nej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości przygotowały 
wspólnie Urząd Gminy w  Słup-
nie, Gminny Ośrodek Kultury oraz 
społeczność Szkoły Podstawo-
wej w  Słupnie im. abp. Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego.
Projekt Niepodległa
Warto zaznaczyć, że od 2017 r. 

w szkole realizowano projekt histo-
ryczny pt. „Niepodległa”, której 
autorem była nauczycielka histo-
rii Anna Mrozowska. W ramach pro-
jektu przygotowała uczniów do 
obchodów 100 – lecia Niepodległo-
ści Polski. Uczniowie klas IIIa i  IIIb 
oddziałów gimnazjalnych zapro-
sili mieszkańców Gminy Słupno na 
wieczornicę patriotyczną połączoną 
ze śpiewaniem pieśni patriotycz-
nych. Przeprowadzono zbiórkę pie-
niędzy pod kościołem parafialnym 
w Słupnie z przeznaczeniem ich na 
obelisk. Ponadto odbyły się debaty 
historyczne. Organizowano również 
wycieczki pod kątem poznawania 
historii Polski.
Apel poległych
Wszystkie te działania zostały 
zwieńczone w  dniu 10 listopada 
2018r. podczas Gminnych Obcho-
dów Dnia Niepodległości. Uczniowie 
szkoły uczestniczyli wraz z  rodzi-
nami we mszy świętej w  inten-
cji Ojczyzny. Młodzież wystą-
piła też w  kościele z  programem 
artystycznym.

Przy Pomniku Pomordowanych 
w Słupnie odbył się Apel Poległych. 
Przedstawiciele władz gminnych 
zapalili tutaj znicze i złożyli kwiaty.
Pamiątkowy obelisk
Kulminacyjnym punktem obchodów 
było odsłonięcie obelisku poświę-
conego Polakom. Napis na nim 
brzmi: „W hołdzie Bohaterom walk 
o  wolną Polskę w  setną rocznicę 
niepodległości wdzięczna społecz-
ność Gminy Słupno”.
Stanął on na placu obok szkoły. 
Biało-czerwoną wstęgę przeci-
nali Marcin Zawadka wójt gminy 
Słupno oraz Waldemar Kaczorowski 
dyrektor SP w Słupnie. Ksiądz pro-
boszcz Marek Zaborowski poświę-
cił pomnik. Ze sztandarami zjawiły 
się gminne jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W  uroczystości 
uczestniczyli mieszkańcy gminy. 
Wszyscy włączyli się do wspólnego 
śpiewania hymnu narodowego. 
Wtedy przy pomniku zapłonęły bia-
ło-czerwone race.
Dar społeczności szkolnej
Dodajmy, że pieniądze na obelisk 

zostały zebrane przez społecz-
ność szkolną w  II turach. Łącz-
nie zebrano 1872,53 zł. Dyrek-
cja szkoły gorąco dziękuje wszyst-
kim za wsparcie akcji, dzięki której 
wspólnymi siłami udało się wysta-
wić obelisk w  dowód uznania dla 
naszych rodaków. Podziękowania 
należą się również Robertowi Gra-
bowskiemu za podarowanie kamie-
nia, Krzysztofowi Żmijewskiemu za 
transport kamienia oraz Andrzejowi 
Kani za pięknego orła, który zwień-
cza obelisk.
Widowisko
Po odsłonięciu obelisku uczest-
nicy uroczystości przeszli do w hali 
sportowej w Słupnie na widowisko 
patriotyczne „Polonia Restituta” 
przygotowane przez Zespół Pieśni 
i Tańca „Wisła” oraz aktorów Teatru 
Dramatycznego w  Płocku. Jego 
kanwa oparta była m.in. na histo-
rii Polski, postaci marszałka Józefa 
Piłsudskiego, czy też polskich tań-
ców w wyjątkowej choreograficznej 
oprawie.
To był z  pewnością wyjątkowy, 

podniosły i  historyczny wieczór 
w  Słupnie. Warto też dodać, że 
swoją cegiełkę do obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę dołożyły również dzieci 
i młodzież z terenu gminy. W szko-
łach odbyły się uroczyste apele. 
Wyjątkową wzruszającą akademię 
przygotowało też Samorządowe 
Przedszkole „Niezapominajka” 
w  Słupnie. W  gościnnych progach 
placówki spotkały się przedszkolaki 
z  terenu gminy. Każda z  obecnych 
grup śpiewała piosenki o  Polsce. 
Nie brakowało również wzruszają-
cych wierszy i tańców z biało-czer-
wonymi flagami. Spotkanie zakoń-
czyło się wspólnym odśpiewaniem 
hymnu państwowego oraz wspól-
nym zdjęciem uczestników. Uro-
czystości towarzyszyła wystawa 
historyczna. Prezentowane eks-
ponaty przekazali zaprzyjaźnieni 
z przedszkolem kolekcjonerzy.

Blanka
Stanuszkiewicz-Cegłowska
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XVII SESJA RADY GMINY

Podatkowe ostatki 

Jestem gotowa na nowe wyzwania 
Rozmowa z Agnieszką Beatą Karpińską – Rosiak, nową radną Gminy Słupno z okręgu: Barcikowo, Święcieniec, Mijakowo, Ramutowo. 
Na wstępie gratuluję Pani zdo-
bycia mandatu radnej gminy. 
Czy już przyzwyczaiła się Pani 
do tego, że będzie radną, czy 
jeszcze jest radość i emocje grają 
w duszy?
Dziękuję bardzo za gratulacje. 
Wybory były 21 października, więc 
trochę już czasu minęło i  chyba 
właśnie ten czas sprawia, że 
człowiek oswaja się z  myślami. 
Radość oczywiście pozostaje, 
a  z  nią chęć pracy społecznej dla 
mieszkańców.
W  swoim okręgu wyborczym, 
czyli Barcikowie, Święcieńcu, 

wyborców i wszystkich mieszkań-
ców okręgu. Czy się spodziewa-
łam takiego wyniku? Podejmu-
jąc decyzję o  kandydowaniu wie-
działam, że w  naszym okręgu 
potrzebne są zmiany, dlatego 
też spotykając się z  mieszkań-
cami otwarcie o  nich mówiłam. 
Wiele osób miało takie samo zda-
nie, co po części dawało mi wiarę, 
że właśnie ja będę miała szansę 
ich reprezentować w samorządzie 
gminnym przez najbliższe 5 lat 
i  wprowadzić potrzebne zmiany. 
Wynik wyborczy tylko mnie cieszy.
Nie jest to Pani pierwsze podej-
ście do wyborów samorządowych. 
W poprzednich się nie udało. Czy 
to Pani nie zniechęciło do angażo-
wania się w samorząd? Skąd takie 
zainteresowania?
Zawsze uważałam, że porażki 
motywują i  uczą, tak też było 
w  tym przypadku. Wyciągnę-
łam wnioski i postanowiłam wal-
czyć dalej. Wierzyłam, że dzięki 
mojemu zaangażowaniu i  cięż-
kiej pracy mogę wiele zdziałać 
dla mieszkańców mojego okręgu, 
to dodało mi motywacji do stara-
nia się o  mandat. Zawsze odkąd 
sięgam pamięcią działałam na 
rzecz innych. To chyba już kwestia 
mojego charakteru: jeśli mogę 
pomóc to pomagam.
Dlaczego akurat komitet wybor-
czy Stowarzyszenie „Nasza 
Gmina Słupno”?
Przede wszystkim, dlatego, że 
jest to stowarzyszenie bezpar-
tyjne i zrzesza ludzi pełnych pasji, 
pomysłowych, ambitnych, roz-
ważnych, uczciwych, zaangażo-
wanych i  chcących działać dla 
ludzi. Poznałam tu takie same 
osoby jak ja, czyli ludzi, którzy nie 
kierują się układami a  dobrem 
mieszkańców Gminy Słupno, nasi 
lokalni społecznicy. Co więcej, 

Mijakowie i  Ramutowie otrzy-
mała Pani niemal połowę 
wszystkich oddanych głosów 
(47,5%), co jak na debiutantkę 
i  osobę, która nie miała do tej 
pory okazji wykazać się w samo-
rządzie to bardzo dobry wynik. 
Spodziewała się Pani takiego 
wyniku i wejścia do Rady Gminy?
Chciałabym podziękować przede 
wszystkim mieszkańcom za 
udział w wyborach, w szczególno-
ści wszystkim tym, którzy oddali 
na mnie swój głos i obdarzyli mnie 
swoim zaufaniem. Dołożę wszel-
kich starań by nie zawieść moich 

z  tego Stowarzyszenia starto-
wał nasz wójt Marcin Zawadka, 
którego ja osobiście popieram. 
Uważam, że jest to odpowied-
nia osoba na odpowiednim sta-
nowisku, co też udowodnił swoim 
zaangażowaniem przez ostat-
nie 4 lata i wiem, że dzięki współ-
pracy z  takimi osobami możemy 
naprawdę wiele zdziałać dla 
okręgu i całej gminy.
Tak ogromne poparcie dla komi-
tetu Stowarzyszenie Nasza 
Gmina Słupno oraz wójta Mar-
cina Zawadki, który był lokomo-
tywą wyborczą zaskoczyło chyba 
wszystkich. Panią również?
Tu nie ma dla mnie żadnego 
zaskoczenia. Wynik jednoznacz-
nie potwierdza, że praca wójta 
Marcina Zawadki oraz radnych 
ze Stowarzyszenia „Nasza Gmina 
Słupno” na rzecz naszej społecz-
ności prowadzona jest we właści-
wym kierunku.
Uzyskanie mandatu to nie tylko 
prestiż i  dowód społecznego 
zaufania, ale i  wielka odpowie-
dzialność oraz zmierzenie się 
z oceną społeczną, a często kry-
tyką publiczną. Jest Pani na to 
gotowa? Po wyborach przycho-
dzi czas na realizację wybor-
czych obietnic. Wyborcy mówią: 
sprawdzam.
Jestem gotowa na takie wyzwa-
nia. Nie widzę nic złego w  tym, 
ponieważ każdy, kto oddał na 
mnie swój głos ma prawo powie-
dzieć „sprawdzam” a  ja będę 
przygotowana na takie spraw-
dzenie. Otrzymując mandat spo-
łeczny dołożę wszelkich starań, 
aby obietnice nie pozostały tylko 
słowami a przerodziły się w czyny.
Przypomnijmy może, co Pani 
deklarowała w  swoim progra-
mie wyborczym dla lokalnej spo-
łeczności? Nie były to jakieś 

wybujałe pomysły…
To, co deklarowałam w  swoim 
programie wyborczym to nie są 
wybujałe pomysły tylko zamie-
rzenia poprawiające codzienne 
życie mieszkańców. Program 
obejmuje zwiększenie bezpie-
czeństwa drogowego, poprawę 
jakości nawierzchni i  oświetlenia 
ulic, poprawę porządku na nieza-
mieszkałych posesjach i terenach 
gminy, doprowadzenie do zbudo-
wania chodnika. Przyziemne ludz-
kie sprawy.
Czy może się Pani bliżej przed-
stawić wszystkim mieszkańcom 
gminy, bo zakładam, że w swoim 
okręgu Panią dobrze znają, 
skoro obdarzyli zaufaniem?
Od 32 lat mieszkam w  Barciko-
wie – tu się wychowałam i tu też 
zamierzam spędzić resztę życia. 
Z  wykształcenia jestem ekono-
mistą oraz nauczycielem mate-
matyki i  informatyki. Ukończy-
łam także Studia Magisterskie na 
Wydziale Zarządzania w  zakresie 
Zarządzanie Przedsiębiorstwami 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
W  ostatnim czasie ukończyłam 
naukę na kierunku rolniczym. 
Zawodowo związana jestem 
z bankowością. W życiu kieruje się 
mottem: więcej dawać niż brać.
A  prywatnie: zainteresowania, 
pasje, ulubione zajęcia?
Prywatnie jestem świeżo upie-
czoną matką, żoną, córką, sio-
strą oraz przyjaciółką i koleżanką. 
Lubię gotować i  piec oraz ekspe-
rymentować z nowymi przepisami 
kulinarnymi. Uwielbiam spotka-
nia z  rodziną i  znajomymi, kiedy 
mogę być gospodynią i  każdego 
ugościć. Dla odstresowania lubię 
obejrzeć też dobrą komedię.
Dziękuję za rozmowę i  życzę 
powodzenia w nowej roli.
Rozmawiał: Andrzej Wiśniewski

Na ostatniej sesji Rady Gminy 
Słupno kończącej się kadencji 
radni obradowali na temat przy-
szłorocznych podatków. Podjęli 
uchwały między innymi w  spra-
wie wysokości stawek od środków 
transportowych na rok 2019.
Dla przykładu za samochód cięża-
rowy o  masie całkowitej powyżej 
3,5 tony do 5,5 tony przyjdzie zapła-
cić w  gminie Słupno jedynie 84 zł. 
Za samochód o  masie powyżej 5,5 
i poniżej 9 ton – 108 zł a za pojazd 
powyżej 9 ton i poniżej 12 – 120 zł.
Zatwierdzone zostały również przy-
szłoroczne stawki podatku od nie-
ruchomości. W  gminie Słupno od 
gruntów związanych z  prowadze-
niem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi kowa-
nia w  ewidencji gruntów i  budyn-
ków zapłacimy 0,93 zł od 1 m2 
powierzchni, z  kolei od budynków 
lub ich części mieszkalnych – 0,77 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

To tylko wybrane pozycje z szeregu 
stawek podatkowych.
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli 
także uchwałę w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta, przyjmo-
wanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na rok 2019. Obni-
żona została ona z  kwoty 54,36 zł 
za 1dt na 40 zł za 1 dt.
Podczas 17. Sesji Rady Gminy Słupno 
obecny był komplet 14 radnych. 
Wójt gminy Marcin Zawadka przed-
stawił zebranym sprawozdanie 
z  działalności wydziałów Urzędu 
Gminy w  ostatnim miesiącu. Radni 
zgłosili kilka interpelacji. M.in. Mał-
gorzata Sawicka zgłosiła problem 
z  zalegającym na nawierzchni ulicy 
Pocztowej piaskiem oraz zgłosiła 
potrzebę ustawienia szlabanu na 
terenie przed Szkołą Podstawową 
w  Słupnie, dla zwiększenia bezpie-
czeństwa dzieci przed jeżdżącymi 
tam samochodami. (BeeS)
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Mieszkańcy postawili na kontynuację 
polityki rozwoju gminy

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Nowy sprzęt dla strażaków

GOSPODARKA

Awans o prawie 100 miejsc!

DOFINANSOWANIA

„Czyste powietrze”

Marcin Zawadka przez kolejne pięć 
lat będzie wójtem Gminy Słupno. 
Jego Komitet Wyborczy Stowa-
rzyszenie „Nasza Gmina Słupno”  
zdecydowanie wygrał natomiast 
wybory do Rady Gminy, wprowa-
dzając 12. radnych.
W  wyborach na urząd wójta gminy 
wystartowały trzy osoby. Oprócz 
urzędującego włodarza gminy był to 
jeszcze Stanisław Werner (Razem 
dla Słupna) związany z  PSL i  Jacek 
Piechna (Prawo i  Sprawiedliwość). 
Marcin Zawadka, proponując miesz-
kańcom kontynuację dynamicznego 
rozwoju gminy, jaki obserwujemy 
od roku w  Słupnie, zdecydowanie 
wygrał w  pierwszej turze głoso-
wania uzyskując prawie 2,5 tysiąca 
głosów. Równie zdecydowane zwy-
cięstwo odniosło firmowane przez 

Na początku listopada w  Urzę-
dzie Gminy w  Słupnie przeka-
zany został sprzęt trzem gminnym 
jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Do OSP Słupno trafiła 
echosonda z GPS, do OSP Mijakowo 
– pompa szlamowa z  osprzętem 
i  do OSP Gulczewo – mundury 
wyjściowe, węże pożarnicze, 
stojak hydrantowy, smok ssawny. 
Zakup tego zestawu był możliwy 
dzięki dofinansowaniu ze środków 
powiatu płockiego. Łączna wartość 
zakupionego sprzętu to 13 588,85 
zł. (80 % kosztów pokrył powiat, 
a pozostałe 20 % Urząd Gminy). 
Z  kolei w  ramach dofinasowania 
zadania pt. „Doposażenie Ochot-
niczych Straży Pożarnych Gminy 
Słupno” (współfina-
sowanego ze środków 
Funduszu Sprawie-
dliwości, którego 
dysponentem jest 
Minister Sprawie-
dliwości) zakupiono 
wyposażenie i  urzą-
dzenia ratownictwa 
niezbędne do udzie-
lenia pomocy poszko-
dowanym bezpo-
średnio na miejscu 

W najnowszym rankingu inwesty-
cyjnym cenionego pisma „Wspól-
nota” gmina Słupno poszybowa-
ła mocno w górę, zajmuje wysokie, 
39. miejsce w Polsce i 6. na Mazow-
szu wśród 1555 ocenionych gmin. 
Oznacza to, że efekty pracy samo-
rządu ze Słupna oceniane są bardzo 
wysoko. „Wspólnota” 
to cenione, opiniotwór-
cze pismo o  tematyce 
samorządowej. Zawie-
ra m.in. analizy prawne 
i  ekonomiczne, nowo-
ści z  procesu legislacyj-
nego. Rankingi „Wspól-
noty” są opracowywane 
przez prof. Pawła Swia-
niewicza z  Uniwersyte-
tu Warszawskiego na 
podstawie szczegóło-
wych, obiektywnych da-
nych z GUS. W rankingu 
2015 - 2017 pod uwagę 
wzięto całość wydat-
ków majątkowych, czyli 
inwestycyjnych w  prze-
liczeniu na mieszkań-
ca (w  zł). W  zestawie-
niu obejmującym lata 
2013-15 Gmina Słupno 
zajmowała 135. miejsce. 

Trwa nabór wniosków na dofinan-
sowanie w ramach rządowego pro-
gramu „Czyste powietrze” reali-
zowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Program skierowany jest do właści-
cieli domów jednorodzinnych, którzy 
chcą zainwestować w termomoder-
nizację swoich gospodarstw domo-
wych lub osób posiadających zgodę 
na rozpoczęcie budowy nowego 
domu jednorodzinnego. Wartość 
dotacji uzależniona jest od dochodu 
na osobę w rodzinie i może maksy-
malnie wynieść 90 procent. 
Uzyskane środki można przeznaczyć 

Okręg wyborczy
nr

Nr listy
Numer

na liście
Nazwisko i Imiona

Głosów ważnych oddanych na kandydata

Liczba
% (w skali okręgu 

wyborczego)
Mandat

1 19 19 WIĘCEK Joanna 45 19.40% Nie
1 17 17 KASZTELAN Wioletta Maria 57 24.57% Nie
1 20 20 GRABOWSKI Władysław 130 56.03% Tak
2 10 10 JANKOWSKI Łukasz Krzysztof 55 19.64% Nie
2 19 19 CHIRZYŃSKA Romana 225 80.36% Tak
3 19 19 ŚLIWIŃSKI Jarosław 152 76.00% Tak
3 18 18 CICHOCKA Dorota 48 24.00% Nie
4 19 19 SZENK Janusz Kazimierz 100 57.14% Tak
4 18 18 ROMANOWSKI Roman Kazimierz 75 42.86% Nie
5 18 18 RYGIER Krzysztof 60 25.64% Nie
5 19 19 KARPIŃSKA-ROSIAK Agnieszka Beata 111 47.44% Tak
5 17 17 DEMBSKA Renata Joanna 63 26.92% Nie
6 19 19 PIÓRKOWSKI Tomasz 135 53.15% Tak
6 18 18 MOKRZANOWSKI Krzysztof Paweł 119 46.85% Nie
7 10 10 SZYMAŃSKI Łukasz 18 8.26% Nie
7 19 19 PIETRZAK Andrzej 142 65.14% Tak
7 18 18 GRĄCZEWSKA Lucyna Bogumiła 58 26.61% Nie
8 18 18 RZEWUSKI Piotr Antoni 51 14.61% Nie
8 10 10 PIECHNA Jacek 45 12.89% Nie
8 19 19 DURNIAT Magdalena 253 72.49% Tak
9 19 19 ZALEWSKA Anna 253 78.57% Tak
9 18 18 KOCHANOWICZ Arkadiusz 69 21.43% Nie
10 18 18 MIODUSKI Andrzej Zbigniew 100 42.74% Tak
10 19 19 KAŹMIEROWSKA Małgorzata 85 36.32% Nie
10 10 10 CZUBAKOWSKI Tomasz 49 20.94% Nie
11 19 19 SZAŁKOWSKI Jarosław 170 58.02% Tak
11 18 18 BEDYK Ireneusz Jan 123 41.98% Nie
12 18 18 WŁOCHOWSKI Wojciech 91 36.40% Nie
12 19 19 WĘGLIŃSKI Piotr 117 46.80% Tak
12 10 10 SZATKOWSKI Jacek 42 16.80% Nie
13 19 19 SAWICKA Małgorzata Barbara 139 48.60% Tak
13 18 18 ORZECHOWSKI Ryszard Wojciech 75 26.22% Nie
13 10 10 KWIATKOWSKI Krzysztof 72 25.17% Nie
14 19 19 ŻOCHOWSKA-MARKOSJAN Iwona Dorota 101 36.73% Nie
14 18 18 RĄCZKOWSKI Józef Romuald 113 41.09% Tak
14 10 10 BOROWSKI Piotr 61 22.18% Nie

15 18 18
KAWALSKA-CHMIELEWSKA

Dagmara Elżbieta
67 23.10% Nie

15 10 10 KACPRZAK Krzysztof Paweł 68 23.45% Nie
15 19 19 BARANOWSKI Paweł 155 53.45% Tak

wójta Stowarzyszenie Nasza Gmina 
Słupno zdobywając 12 mandatów na 
15 miejsc w Radzie Gminy. To o jeden 
mandat więcej niż w  poprzedniej 
kadencji. Co warte podkreślenia 
wszyscy dotychczasowi radni z Sto-
warzyszenia Nasza Gmina Słupno 
potwierdzili społeczne zaufanie 
i  uzyskali mandaty, oprócz byłego 
przewodniczącego rady, który 
postanowił zakończyć swoją pracę 
w  samorządzie gminy. Tym samym 
wyborcy w  gminie potwierdzili 
słuszność obranej rok temu gminnej 
polityki rozwoju. W  Radzie Gminy 
zasiadać będzie pięcioro debiutan-
tów. Na uwagę zasługuje frekwen-
cja wyborcza w  Gminie Słupno, 
która wyniosła ponad 63 procent 
i należała do największych w powie-
cie płockim.  (aw)

popełnienia przestępstwa. Do OSP 
Cekanowo i  OSP Gulczewo trafiły 
torba ratownicza, a do OSP Słupno 
– sprzęt oznakowania terenu akcji, 
detektor napięcia, detektor wielo-
gazowy oraz bosak teleskopowy 
dielektryczny. Wartość sprzętu - 
16 666,39 zł (99% kosztów pokrył 
Fundusz Sprawiedliwości 1 % Urząd 
Gminy). W uroczystości przekazania 
uczestniczył Wójt Gminy Słupno 
– Marcin Zawadka, Stefan Jaku-
bowski – członek zarządu powiatu 
płockiego i  prezes zarządu Gmin-
nego Oddziału ZOSP RP w  Słupnie 
, a także prezesi i naczelnicy ochot-
niczych straży pożarnych z  terenu 
gminy Słupno. (b)

W rankingu za lata 2014-16 była to 
lokata 65., a  obecnie, za lata 2015-
17 jest to już wysokie, 39. miejsce 
w  kraju. Kolejna gmina z  powiatu 
płockiego (Bodzanów) zajmuje miej-
sce 688. W  analogicznym rankingu 
powiat płocki okupuje 201. lokatę 
wśród 314 powiatów. (m)

na: wymianę starych pieców i kotłów 
zasilanych paliwem stałych na nowe 
ekologiczne źródła ciepła, docieple-
nie przegród budynków, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, insta-
lację odnawialnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych i  instalacji 
fotowoltaicznej) montażu wentyla-
cji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Szczegółowe zasady programu 
można znaleźć na stronie interne-
towej powietrze.mos.gov.pl/dofi-
nansowanie lub uzyskać w  siedzibie 
wydziału zamiejscowego WFOŚiGW 
w Płocku przy ulicy Małachowskiego 8 
(tel. 24 231 33 80 lub 24 264 19 94). (a)    

Nr okręgu: 1
Imię i nazwisko:
PIECHNA Jacek
Liczba głosów zdobytych:
614
Wartość procentowa:
15,60%

Nr okręgu: 2
Imię i nazwisko:
WERNER Stanisław Dariusz
Liczba głosów zdobytych:
822
Wartość procentowa:
20,89%

Nr okręgu: 3
Imię i nazwisko:
ZAWADKA Marcin
Liczba głosów zdobytych:
2499
Wartość procentowa:
63,51%
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JAN WALUŚ ODKRYWA NASZĄ NUMIZMATYCZNĄ HISTORIĘ SPRZED 100 LAT

Co w 1918 roku kryły nasze portfele? 
Jan Waluś to wyjątkowy pasjo-
nat, znawca historii, jak również 
mieszkaniec naszej gminy. Ko-
lekcjoner, wystawca i  organizator 
licznych wystaw numizmatycz-
nych w  muzeach i  szkołach. Jest 
również członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Mazowieckie-
go w  Płocku oraz członkiem To-
warzystwa Naukowego Płockie-
go i współredaktorem kwartal-
nika numizmatycznego „Grosz”. 
Odznaczony Nagrodą Honorową 
Hetmana Kolekcjonerów Polskich 
Jerzego Dunin-Borkowskiego.
– Moja przygoda z  kolekcjoner-
stwem, czy też z  szeroko pojętym 
zbieractwem, zaczęła się w  1966 
roku – wspomina Jan Waluś. Jako 
młody chłopak przeczytał w  gaze-
cie informację o  tym, że ukaże się 
pierwsza srebrna moneta w  Polsce 
Ludowej, zawierająca na awersie 
wizerunki władców Polski – Mieszka 
i Dąbrówki. Była to moneta wydana 
z okazji 1000-lecia Państwa Polskie-
go. Orła – wtedy bez korony – ota-
czało 17 herbów istniejących wów-
czas województw. – Była przepięk-
na. Można było ją kupić w  Pewek-
sie za dolary. Ani mnie, ani moich 
rodziców nie było na to stać – opo-
wiada kolekcjoner. Zdobył ją dopie-
ro w latach 70. Studiował wtedy na 
Politechnice w Kielcach. Po trzecim 
roku przeniósł się na Politechnikę 
Warszawską do Płocka, gdzie do-
stał stypendium i gwarancję miesz-
kania. I tak rozpoczął się płocki etap 
w  życiu Jana Walusia, jak również 
przygoda z  kolekcjonerstwem na 
poważnie.

Zaczęło się od PRL

Zaczynał od gromadzenia monet 
Polski Ludowej. Zbiory szybko się 
rozrosły o nominały z czasów Polski 
Międzywojennej. Obok monet po-
jawiły się też banknoty, które – ze 
względu na kruchość papieru – oka-
zały się o wiele trudniejsze do zdo-
bycia. Tym większa była jednak sa-
tysfakcja z ich zdobycia do kolekcji.
– Później zacząłem zbierać pie-
niądz zastępczy, który w  Polsce po 
1918 roku był bardzo mocno roz-
propagowany, a  to z  tego powo-
du, że nie było pieniędzy państwo-
wych w obiegu płatniczym poszcze-
gólnych miast. Takie bony płatni-
cze miały też Płock, Wyszogród czy 
Kutno – mówi Jan Waluś. Specjal-
nie dla „Głosu Słupna” i okazji, jaką 
jest przypadająca w  tym roku set-
na rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, podzielił się swoją 
wiedzą na ten kolekcjonersko, choć 
nie tylko, ciekawy temat.

Co się działo w Płocku?

Początek 1918 roku w Płocku był bar-
dzo lekki, nie było mrozów i śniegu. 
Płock był pod okupacją niemiecką, 
jednak działań wojennych nie od-
czuwano. Z  zamieszczanych na ła-
mach „Kuriera Płockiego” komuni-
katów Kwatery Głównej Niemieckiej 
i  Austriackiej mieszkańcy dowiady-
wali się o działaniach wojennych na 
frontach we Francji, Włoszech czy 
na Bałkanach. Na wschodzie z  Ro-
sją walki zawieszono. Płock, Słupno, 

czy okoliczne wsie należały do Kró-
lestwa Polskiego, utworzonego 
przez cesarzy Niemiec i Austro-Wę-
gier. Królestwo miało swobodę dzia-
łania. Powoli zaczęła powstawać 
administracja polska. Burmistrzem 
Płocka 1 stycznia 1917 roku został 
Polak doktor Aleksander Maciesza.

Wiele walut

W sklepach płacono wtedy rublami, 
markami niemieckimi, koronami au-
striackimi i wprowadzonymi w 1916 
roku markami polskimi z  wizerun-
kiem Tadeusza Kościuszki lub kró-
lowej Jadwigi. Marki polskie w  tre-
ści awersu miały słowo „jenerał”. 
Błąd niemieckich twórców bankno-
tów dopiero po 1919 roku zmieniła 
Dyrekcja Krajowa.
– Obowiązywały, więc różne bank-
noty i  różna była ich wartość. 100 
rubli to było 216 marek. 1 rubel rów-
nał się 75 koron austriackich. Mar-
ka polska była np. równa marce nie-
mieckiej – wymienia Jan Waluś.
Takie przeliczniki obowiązywa-
ły, na co dzień w  sklepach. Zarów-
no sprzedający, jak i kupujący świet-
nie się orientowali w  cenach w  po-
szczególnych walutach. Mieszkańcy 
mieli, więc zapewnioną szybką na-
ukę rachunków i  to bez użycia kal-
kulatorów. Pojawiły się jednak pew-
ne komplikacje.
– Przez cały okres roku 1917 i  1918 
brakowało drobnej monety, na któ-
rych opierały się codzienne zakupy. 
Tę drobną monetę zastąpiły bony 
miejskie i bony Komitetu Obywatel-
skiego Miasta Płocka. Mieszkańcy 
miasta zaopatrywali się na targach, 
sklepach i  instytucjach, prowadzą-
cych działalność charytatywną. 
W  nowo powstałej fabryce brykie-
tów, zaopatrywali się w opał – opo-
wiada historyk.

Koniec rubla

Do tego na początku 1918 roku po-
jawiły się w prasie informacje o fał-
szywych markach i  rublach rozpro-
wadzonych na rynku. W  tym czasie 
Niemcy postanowili wycofać z rynku 
polskiego swoje złote i srebrne mo-
nety, a w marcu Rosja podpisała akt 
kapitulacji. Na terenie Płocka zapa-
nował wtedy niepokój. Nie wiadomo 
było, co zrobić z  rubla-
mi. Przeciętni miesz-
kańcy z  miast, czy 
wsi nie mieli zbyt 
dużo rubli. Co in-
nego przedsię-
biorcy z  Płocka 
i  okolic, którzy 
oprócz gotówki, 
mieli też sporo 
papierów war-
tośc iowych 
w tej walucie 
takich jak 
akcje, obli-
gacje, czy 
p a p i e -
ry za-
staw-
ne.

W  sklepach zaprzestano przyjmo-
wania rubli. Burmistrz Płocka mu-
siał wręcz dać nakaz ich przyjmo-
wania w  obiegu płatniczym, żeby 
tę sytuację zażegnać. Na szczęście, 
w  traktacie pokojowym Rosja pod 
naciskiem Niemiec zobowiązała się 
do zabezpieczenia wszystkich rosz-
czeń fi nansowych poddanych nie-
mieckich posiadających walutę ro-
syjską, w  tym mieszkańców Króle-
stwa Polskiego, których uważano za 
swoich.
Na tej podstawie Towarzystwo Kre-
dytowe Ziemskie, Towarzystwo 
Kredytowe miasta Płocka i  Towa-
rzystwo Wzajemnego Kredytu za-
częło tworzyć listy imiennie zamel-
dowanych mieszkańców Płocka 
oraz okolicznych wsi posiadających 
akcje, obligacje, listy zastawne czy 
inne walory płatnicze. Coraz wię-
cej osób zaczęło wtedy wpłacać ru-
ble na konta bankowe. Dokumen-
ty płatnicze zebrano i przedstawio-
no w  Urzędzie Miasta. Magistrat, 
już w imieniu państwa, występował 
do Rosji o zwrot należności w odpo-
wiednich przelicznikach.
Takie rozwiązanie nie dotyczyło jed-
nak drobnych mieszkańców. Rol-
nik, który miał kilka rubli w kiesze-
ni mógł zrobić zakupy w sklepie i nie 
przyjmować reszty w rublach.
– Przez 1918 rok funkcjonowały 
w Płocku bony wyemitowane przez 
Urząd Miasta z datą określającą ko-
niec ich obiegu. Na bonach o nomi-
nale 5, 10, 20 i 50 kopiejek na awer-
sie napisanym w  języku polskim 
widniała data ich ważności „do 1 
stycznia 1919 roku”, na rewersie ten 
sam tekst został powtórzony w ję-
zyku niemieckim – opowiada Jan 
Waluś.

Bony te były w  obiegu do 1 lute-
go 1919 roku. Jednocześnie w  obie-
gu były Bony Sklepu Rady Opiekuń-
czej Miasta Płocka i Wydziału Han-
dlowego Rady Opiekuńczej Miasta 
Płocka, które były rozprowadzane 
wśród bezrobotnych i  najbiedniej-
szych mieszkańców miasta zareje-
strowanych w  Radzie Opiekuńczej. 
Bony te realizowane były w wyzna-
czonych sklepach. Jeden z  nich po-
wstał m. in. przy skrzyżowaniu ul. 
Bielskiej, Zduńskiej i  Starego Ryn-
ku. Sprzedawano w  nim artykuły 
spożywcze.
W czerwcu 1918 roku Magistrat Mia-
sta Płocka skierował też do Rady 
Opiekuńczej i  Dobroczynnego Ko-
mitetu Żydowskiego przekazy o no-
minałach 50 fenigów oraz 1 i 5 ma-
rek. Była to forma bonów. Rada po-
dzieliła środki zebrane na pomoc 
społeczną w stosunku 2/3 dla spo-
łeczności chrześcijańskiej i  1/3 dla 
Żydów.
Ostatnim bonem, który ukazał 
się w  1918 roku w  Płocku był bon 
na mleko emitowany przez Towa-
rzystwo św. Wincentego a  Paulo, 
utworzone przez Konferencje św. 
Wincentego a Paulo, czyli organiza-
cję kościelną.
– Bon rozdawany był najbiedniej-
szym i  bezrobotnym, którzy pobie-
rali mleko w  ramach akcji „Kropla 
mleka” w  wyznaczonych punktach 
miasta. Nadwyżki mleka, pozosta-
jące w dyspozycji Towarzystwa, roz-
prowadzano drogą sprzedaży za pół 
ceny bonami towarzystwa, na któ-
rych przekreślone słowo „mleko” 
zastąpiono napisem „20 kop.” – tłu-
maczy Jan Waluś.
Bony wydawane przez Radę Opie-
kuńczą dla bezrobotnych i  najbied-
niejszych były w znacznej część bo-
nami socjalnymi. Zapewniały im eg-
zystencję. W  „Kurierze Płockim” 
z 1918 roku Rada Opiekuńcza Miasta 
Płocka zamieściła sprawozdanie, 
z  którego wynika, że m.in. wydała 
dla swoich podopiecznych w „Kuch-
ni poznańskiej” ponad 360 tys. obia-
dów za sumę ponad 128 tys. marek, 
a w „Kropli mleka” blisko 47 tys. li-
trów mleka za sumę ponad 42 tys. 
marek.

Czas wolności i zmian

W  czerwcu 1918 roku 
cesarz Niemiec zre-
zygnował z  koro-
ny polskiej. Jego 
abdykacja tak-
że w  Płocku wy-
wołała duże za-

mieszanie. Nad 
p r o b l e m a -
mi z brakiem 

zwierzch-
nika de-

b a t o -

wali na specjalnym posiedzeniu rad-
ni miejscy. Swego rodzaju stagna-
cja przeciągnęła się aż do listopada. 
Mieszkańcy Płocka i okolicznych wsi 
dopiero 12 listopada z łamów lokal-
nej prasy dowiedzieli się, że 10 li-
stopada zakończona została wojna, 
a  marszałek Józef Piłsudski został 
zwolniony z niemieckiego więzienia 
i wraca do kraju.
Po jego powrocie władza Królestwa 
Polskiego, czyli Rada Regencyj-
na, przekazała mu swoje obowiąz-
ki. Zaczyna się żmudny proces two-
rzenia na nowo państwa polskiego, 
czyli złożenie do jednego organizmu 
sądownictwa, przemysłu, eduka-
cji. W lutym 1919 roku władze pań-
stwowe pod przewodnictwem Pił-
sudskiego zdecydowały, że walutą 
polską będzie złotówka dzielona na 
100 groszy. To bardzo ważne stwier-
dzenie. Stawaliśmy się tacy, jak Ro-
sja, która dzieliła rubla na 100 ko-
piejek, czy Stany Zjednoczone, dzie-
lące dolara na 100 centów. – To waż-
ne działanie, bo złotówka przez cały 
okres XVIII czy XIX wieku do 1918 
roku dzielona była na 30 groszy – 
przypomina Jan Waluś.
Warto też dodać, że, pomimo, iż 
złotówka i  grosze nie funkcjono-
wały w  obiegu płatniczym od 1859 
to w  wielu miejscach towary wciąż 
były przeliczane na złotówki. np. 
płocka prasa z 1914 czy 1918 roku.
Gdy w 1919 roku marszałek Józef Pił-
sudski wprowadził złotówkę, była 
to – praktycznie rzecz biorąc – wy-
łącznie jego decyzja, za którą nie 
kryły się żadne posunięcia. Tego do-
konał dopiero nowy premier rzą-
du Władysław Grabski, który za-
czął przygotowywać kraj do wymia-
ny pieniędzy. Tę reformę przepro-
wadził w 1924 roku.
Jan Waluś ma w  swoich zbiorach 
wiele przykładów numizmatów 
i  bonów z  tego okresu. Jak widać 
kryje się za nimi kawał historii, po-
łączony z ogromnym zasobem wie-
dzy kolekcjonera o naszym regionie 
sprzed 100 lat.

Blanka
Stanuszkiewicz-Cegłowska 
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W  dniach 8 – 11 listopada zespół 
piłkarzy Delty Słupno (rocznik 
2005-2006) przebywał na Między-
narodowym Turnieju Kovel Cup 
na Ukrainie. Nasi młodzi piłkarze 
pokazali się z dobrej strony i zajęli 
czwarte miejsce. 
Podopieczni Jerzego Gromadziń-
skiego w obecnym sezonie osiągnęli 
bardzo duży sukces, jakim był awans 
z Ligi Okręgowej Trampkarzy do Ligi 
Wojewódzkiej Trampkarzy, dzięki 
czemu mogli rywalizować z  takimi 
drużynami na Mazowszu jak: Escola 
Warszawa, Drukarz Warszawa, APN 
Ostrołęka czy Legionovia Legionowo.
– Dla naszego klubu jest to duży 
krok do przodu, dzięki grze w  lidze 
wojewódzkiej mogliśmy zmierzyć 
się z  bardzo dobrymi zespołami na 
Mazowszu. Jest to dobra lekcja fut-
bolu, zarówno pod względem piłkar-
skim, jak również organizacyjnym, 

Gmina Słupno jak zwykle weźmie 
udział w  fi nale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sztab gmin-
ny WOŚP został już zarejestrowany 
i  rozpoczął zbiórkę fantów na licy-
tację podczas styczniowego fi nału 
w  Słupnie. Zapraszamy do udzia-
łu i  przekazywania przedmiotów 
na aukcję! Na pomoc czekają chore 
dzieci.
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 
2019 roku. Jego celem będzie zakup 
nowoczesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpitali dziecię-
cych. Są to placów-
ki z  oddziałami II 
oraz III stopnia 
referencyjno-
ści, czyli ta-
kie, które 
mogą do-
konać spe-
cjalistycznej 
diagnozy oraz 
udzielić pomo-
cy medycznej 
najciężej chorym 
dzieciom. W  Polsce 
funkcjonuje dziś blisko 
50 takich szpitali. Swoim 
zasięgiem obejmują one te-
ren całego kraju.
Jak zwykle w  pomoc dla WOŚP włą-
cza się Gmina Słupno. Gminny sztab 
został już zarejestrowany i będzie się 
mieścić w  Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Cekanowie. Tam też będą przyj-
mowane zgłoszenia wolontariuszy, 
którzy będą chcieli zbierać pienią-
dze do puszek. Tam też można zosta-
wiać wszelkiego rodzaju przedmioty, 
podarunki na aukcje, która zostanie 
przeprowadzona podczas gminnego 
fi nału. Fanty na licytację można przy-
nosić również do Urzędu Gminy (Biuro 
Obsługi Mieszkańca).

Pod takim hasłem 21 listopada roz-
poczęły się w Szkole Podstawowej 
im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 
warsztaty zdrowotne, które miały 
przypomnieć i  utrwalić umiejęt-
ność niesienia pierwszej 
pomocy oraz uzmysłowić 
jej ważną rolę.
Spotkanie poprowa-
dziła pielęgniarka Miro-
sława Różycka, która może 
pochwalić się wieloletnim 
doświadczeniem w  rato-
waniu ludzkiego życia, 
także jako pracownik pogo-
towia ratunkowego. Omó-
wiła i  zademonstrowała 
kolejne etapy udzielania 
pierwszej pomocy, zwra-
cając uwagę na istotne 

Wielki sukces odnieśli uczniowie 
z oddziału gimnazjalnego Szkoły 
Podstawowej w  Słupnie. 
W  październiku w  Pod-
górzu zostały rozegrane 
Powiatowe Sztafetowe 
Biegi Przełajowe.
Zawody zostały roze-
grane w  dwóch katego-
riach wiekowych: dzieci 13 
lat i  młodsze oraz mło-
dzież 14 – 16 lat. Nasza 
szkoła spisała się rewela-
cyjnie zdobywając I miejsce 
w  kategorii dziewczynki, 
I miejsce dziewczynki star-
sze, I  miejsce chłopcy 

Wielkim sukcesem młodych adep-
tów koszykówki ze Słupna za-
kończyły się fi nały Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży 2018/2019. Nasi 
zawodnicy triumfowali w  trzech 
z  czterech kategoriach. Gimnazja-
liści, zarówno chłopcy jak i  dziew-
częta, nie dali szans we własnej hali 
rówieśnikom z  innych gmin. Nato-
miast dziewczęta ze szkół podsta-
wowych rywalizowały w hali MOSiR 
w Drobinie, skąd  także przywiozły 
puchar za pierwsze miejsce. Zwy-
cięskie zespoły w  poszczególnych 
kategoriach będą reprezentować 
powiat płocki na zawodach między-
powiatowych. Gratulujemy zawod-
nikom i ich trenerom. (a)

Wyniki fi nałów
Dziewczęta

1. Szkoła Pdst. w Słupnie

PIŁKA NOŻNA

Delta na Ukrainie

CZEKAMY NA PODARUNKI DO LICYTACJI

Znowu zagramy z Orkiestrą
UCZYLI SIĘ PIERWSZEJ POMOCY 

Ratujemy bo umiemy

BIEGI PRZEŁAJOWE

Cztery pierwsze miejsca!

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY 

Słupno koszykówką stoi
żebyśmy mogli zobaczyć, w  którym 
znajdujemy się miejscu. Możemy 
śmiało powiedzieć, że na tle zespo-
łów, z  którymi rywalizowaliśmy, 
nasze szkolenie dzieci, jak również 
organizacja w  klubie są na bardzo 
wysokim poziomie – podsumowuje 
występy na szczeblu wojewódzkim 
trener Jerzy Gromadziński.
Dzięki pokazaniu się na Mazowszu, 
zespół otrzymał zaproszenie na tur-
niej Kovel Cup na Ukrainie, gdzie 
dobrze się zaprezentował i  w  osta-
tecznym rozrachunku zajął czwarte 
miejsce. Na początku turnieju Delta 
uległa białoruskiemu Pińskowi 1:2 
(bramka: Marcel Grzeszczyk; asysta 
Nataniel Gromadziński). W kolejnych 
spotkaniach nasi chłopcy wygry-
wali z ukraińskimi zespołami: Spartą 
Lwów 1:0 (Jakub Grzywna; as. Nata-
niel Gromadziński), Kovel 1:0 (Nata-
niel Gromadziński) oraz FC Dniepro-

Przypomnijmy, że w  ubiegłym roku 
zebraliśmy ponad 32 tysiące złotych, 
co dało nam miejsce w  ścisłej czo-
łówce w powiecie płockim. Jak zwykle 
najwięcej emocji i  zabawy wywołała 
właśnie licytacja przedmiotów na au-
kcji. Za największą cenę, aż 600 zł wy-
licytowano wówczas obraz, kolorową 
abstrakcję, autorstwa Radosława Py-
telewskiego, byłego podopiecznego 
Domu Pomocy Społecznej w  Nowym 
Miszewie, inspirowany twórczością 
takich artystów jak Picasso, Dali, czy 
Monet. A prawdziwym hitem był to-
porek strażacki, który przy cenie wy-

woławczej 30 zł, 
został sprzeda-

ny ostatecz-
nie za 360 
zł. W  tym 
roku liczy-
my przy-
n a j m n i e j 

na podobne 
emocje, jak nie 

większe. I oczy-
wiście na jeszcze 

lepszy dorobek fi -
nansowy, który prze-

każemy na szczytny cel 
– czyli zakup sprzętu dla 

szpitali dziecięcych, który ra-
tował będzie życie ciężko chorym 

dzieciom.
Za pieniądze ze zbiórki publicznej do 
szpitali trafi ć mają tak zaawanso-
wane urządzenia jak chociażby: re-
zonanse magnetyczne, tomografy 
komputerowe, aparaty do diagnostyki 
RTG (w tym aparaty mobilne), wyso-
kiej klasy ultrasonografy, echokardio-
grafy czy sprzęt endoskopowy z torem 
wizyjnym dla gastroenterologii.
Do zobaczenia na fi nale WOŚP 
w Słupnie. (a)

Siema! 

szczegóły. Każdy z  uczniów miał 
też możliwość sprawdzenia swo-
ich umiejętności na fantomie. Cie-
szyć może fakt, że większość dzieci, 
także z  młodszych klas, wykazała 

się dużą wiedzą na temat akcji 
ratunkowej. Warsztaty trwały przez 
kilka kolejnych dni. Teraz czeka nas 
konkurs plastyczny oraz konkurs – 
pokaz akcji ratunkowej. (GM)

2. Szkoła Pdst.  w Łęgu Probostwie
3. Szkoła Pdst.  w Bielsku

Chłopcy
1. Szkoła Pdst.  w Łęgu Probostwie
2. Szkoła Pdst.  w Słupnie
3. Szkoła Pdst.  w Bielsku

Gimnazja i szkoły podstawowe 
z oddziałami gimnazjalnymi

Dziewczęta
1. Szkoła Pdst.  w Słupnie
2. Gimnazjum w Łęgu Probostwie
3. Gimnazjum w Bulkowie
4. Gimnazjum w Bielsku
5. Gimnazjum w łącku
6. Gimnazjum w Gąbinie

Chłopcy
1. Szkoła Pdst.  w Słupnie
2. Gimnazjum w Bielsku
3. Gimnazjum w Łęgu Probostwie
4. Gimnazjum w nowym Duninowie
5. Gimnazjum w Bulkowie

pietrowsk (Szymon Zygmuntowicz, 
as. Kacper Borucki). W meczu o trze-
cie miejsce Delta wyraźnie uległa 
Atleticowi Odessa 0:6. 
Turniej okazał się fajnym przeży-
ciem dla młodych piłkarzy, jak rów-
nież dobrą wartości piłkarską dla 
rozwoju klubu. - Granie na szczeblu 
mazowieckim, jak również na mię-
dzynarodowym turnieju to świetna 
promocja zarówno klubu, jak rów-
nież Gminy Słupno. Widać, że zmie-
rzamy w  dobrym kierunku i  chcemy 
kontynuować obraną ścieżkę rozwoju 
- mówi Tadeusz Machowski, pre-
zes klubu. A już 29 listopada ( godz. 
16.30) w hali sportowej SP Słupno 
Delta organizuje turniej mikołajkowy 
piłki nożnej dla dzieci. Podobną tur-
niej o puchar wójta gminy Słupno 
organizuje z kolei 2 grudnia KS Soc-
cer Słupno. Zapraszamy. (TM)

cych. Są to placów-
ki z  oddziałami II 
oraz III stopnia 

cy medycznej 
najciężej chorym 
dzieciom. W  Polsce 
funkcjonuje dziś blisko 
50 takich szpitali. Swoim 
zasięgiem obejmują one te-
ren całego kraju.

woławczej 30 zł, 
został sprzeda-

ny ostatecz-

emocje, jak nie 
większe. I oczy-

wiście na jeszcze 
lepszy dorobek fi -

nansowy, który prze-
każemy na szczytny cel 

– czyli zakup sprzętu dla 
szpitali dziecięcych, który ra-

tował będzie życie ciężko chorym 

młodsi oraz I  miejsce chłopcy 
starsi. Wszystkie cztery drużyny 

awansowały do zawodów między-
powiatowych. Brawo drużyny! (a)
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Witold Wolibner – profesor, matematyk
i patriota z Piotrowa

NOWA PUBLIKACJA KLUBU HISTORYCZNEGO 

Historyczny przewodnik 
po cmentarzach

BIBLIOTECZNE SPOTKANIA

Literacko i patriotycznie

POMOC SPOŁECZNA

Już za rok okrągły jubileusz

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Dyżury pracowników ZGRP
dla mieszkańców w 2019 r.

Urodził się 24 września 1902 
roku w  Piotrowie, wsi dziś wcho-
dzącej w  skład sołectwa Miro-
sław, w  rodzinie Aleksandra i  Zofii 
z  Biedrzyckich. Ojciec, Aleksander 
Wolibner, właściciel majątku, 
później urzędnik bankowy pochodził 
ze spolszczonej rodziny przybyłej 
z  Niemiec, której przodek został 
nadwornym lekarzem króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. 
Był współzałożycielem Okręgo-
wego Towarzystwa Rolniczego 
w  Płocku i  jego członkiem Komisji 
Rewizyjnej oraz prezesem Kółka 
Rolniczego w  Cekanowie, powsta-
łego 26 lipca 1907 roku. W 1916 roku 
wszedł do Zarządu Wydziału Poży-
czek i  Pomocy Okręgowego Towa-
rzystwa Rolniczego i  jak relacjonuje 
ówczesna prasa aktywnie walczył 
o przydział odszkodowania rolnikom 
Cekanowa, Miszewka Strzałkow-
skiego i  innym  za zniszczone pola 
przez walczące wojska rosyjskie 
i  niemieckie w  1915 roku, za rekwi-
zycje bydła, trzody chlewnej i drobiu, 
zabór koni. Zmarł 30 sierpnia 1935 
roku i jest pochowany na Powązkach 
w Warszawie. 
Matka, osoba wykształcona umiała 
jedynakowi przekazać zamiłowanie 
do matematyki i  nauk ścisłych. 
Witold uczył się w domu, a maturę 
obronił w 1921 roku w płockim liceum 
Władysława Jagiełły, czyli popu-
larnej Jagiellonce. Jesienią tegoż roku 
rozpoczął studia na Wydziale Filo-
zoficznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego, na którym studiował mate-
matykę. Od 1927 roku pracował 
w nowo powstałym Instytucie Aero-
dynamiki Politechniki Warszawskiej. 
W 1930 roku uzyskał stopień doktora 
z  teorii funkcji analitycznych, a  od 

W  połowie października w  Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w  Słup-
nie miała miejsce promocja książ-
ki „Cmentarze i  miejsca pamię-
ci gminy Słupno”, wydanej przez 
Klub Miłośników Historii, działają-
cy przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
To kolejna, po książce opisującej ka-
pliczki na terenie gminy, propozy-
cja znawców lokalnej historii. Znaj-
dziemy tu zbiór wszystkich histo-
rycznych miejsc, jak również sta-
rych, często zapomnianych grobów 
zasłużonych osób. Autorzy książki 
prezentują dodatkowo historie ży-
cia  i  osiągnięcia ludzi zasłużonych, 
czy też pełniących ważną rolę w na-

19 października w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w  Słupnie odbyło 
się spotkanie z  Renatą Piątkow-
ską, polską pisarką książek dla 
dzieci, jedną z najbardziej znanych 
autorek publikacji przeznaczonych 
dla najmłodszych.  Gośćmi spo-
tkania były „Szafirki” i  „Bystrza-
ki” z Samorządowego Przedszkola 
„Niezapominajka” w Słupnie.
Pisarka opowiadała o  tym, jak po-
wstaje książka, kto pomaga w  wy-
daniu opowieści; przedstawiła dro-
gę, którą przebywa rękopis zanim 
pojawi się w  księgarniach. Autorce 
towarzyszył lektor, pani przepięk-
nie modulując głos bawiła publicz-
ność doskonałą interpretacją wybra-
nych fragmentów opowieści Rena-
ty Piątkowskiej.  Wesołe opowiada-
nia zaprezentowane na spotkaniu 

1935 był starszym asystentem 
w Katedrze Matematyki Politechniki 
Warszawskiej. W  okresie warszaw-
skim był recenzentem „Fortschritte 
der Mathematik”, zajmował się 
typologią mnogości, teorią wyznacz-
ników, funkcjami analitycznymi 

i  hydromechaniką, a  od 1933 roku 
techniką lotniczą. Po wybuchu wojny 
we wrześniu 1939 roku wstąpił do 
II Ochotniczego Batalionu Obrony 
Warszawy i  walczył do kapitulacji 
miasta. 
W  1941 roku zagrożony narastają-
cymi prześladowaniami opuszcza 
stolicę i  wyjeżdża wraz z  matką do 
wsi Mosze w  okolicach Staszowa 
w  województwie kieleckim, gdzie 
utrzymuje się z  tajnego nauczania. 
Tam postawiony przed plutonem 
egzekucyjnym unika śmierci (nie są 
znane okoliczności tego ocalenia). 
Zaraz po wyzwoleniu kielecczyzny 
spod okupacji hitlerowskiej od 
listopada 1944 roku rozpoczyna 
nauczanie jako nauczyciel matema-
tyki w  liceum w  Staszowie i  stąd 

rodowych zrywach. Książka to pra-
ca zbiorowa autorstwa: Piotra Drze-
wieckiego, Michała Korwina Szy-
manowskiego, Teresy Siwanowicz, 
Marka Siwanowicza, Konrada Jana 
Walusia, Jana Henryka Walusia i  Izy 
Więcek. Na promocyjnym spotkaniu 
zjawiło się kilkadziesiąt osób, w tym 
wójt gminy Marcin Zawadka. Moż-
na było kupić najnowszą publika-
cję, zdobyć podpisy autorów. War-
to podkreślić, że książka została wy-
dana dzięki finansowemu wsparciu 
gminy Słupno. Książkę można nabyć 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ce-
kanowie. (m)

wprowadziły dzieci w  radosny na-
strój. Dodatkową atrakcją była moż-
liwość zakupu książek oraz zdoby-
cia autografu autorki. Tydzień póź-
niej w Szkole Podstawowej im. abp. 
Antoniego Juliana Nowowiejskie-
go w  Słupnie odbyło się spotkanie 
w formie warsztatów dla dzieci, z pi-
sarką i dziennikarką Moniką Sawicką. 
Na podstawie legendy o Lechu, Cze-
chu i Rusie, a także krótkiej historii 
o  Józefie Piłsudskim, pisarka zwró-
ciła uwagę uczniów na patriotyzm, 
czyli miłość do ojczyzny. Potoczyła się 
piękna opowieść o narodzinach Nie-
podległej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podczas  zajęć dzieci miały możli-
wość utrwalenia historii powstania 
państwa, symboli narodowych, słów 
hymnu narodowego a  także wize-
runku godła Polski. (b)

w 1947 zostaje powołany na stano-
wisko kierownika Katedry Mecha-
niki Teoretycznej na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 
i  Politechniki Wrocławskiej. Pracuje 
tam aż do śmierci w 1961 roku, która 
nie pozwoliła mu odebrać tytułu 
profesora zwyczajnego. 
Witold Wolibner próbował wytłu-
maczyć zjawiska związane z ruchem 
lodowców, a  w  szczególności odpo-
wiedzieć na pytanie, w  jakim 
stopniu ruch lodowca może być 
traktowany jako ruch cieczy lepkiej. 
Trudno w  krótkim artykule przyto-
czyć skomplikowane tytuły jego prac 
naukowych i  opisać jego dorobek, 
ale należy pamiętać, że to on podał 
sposób obliczenia środka ciężkości 
względem płata zapewniającego 
stateczność podłużną samolotu. Jak 
wspominają studenci jego wykłady 
były oryginalne, trudne, starannie 
przygotowane i  głęboko prze-
myślane. Pisał na tablicy dużymi 
kanciastymi literami. Ostatnie 
lata życia z  powodu choroby serca 
spędził w  domu, nie przerywając 
pracy dydaktycznej. Rokrocznie pod 
jego kierunkiem powstawały prace 
magisterskie, a przy łóżku w pokoju 
odbywały się seminaria dla nielicz-
nych studentów. 
Witold Wolibner nasz sąsiad 
z Piotrowa był człowiekiem prawym, 
obrońcą niepodległości, nie uzna-
jącym kompromisów, reagującym na 
najmniejsze zło, bez cienia zarozu-
miałości, lubianym przez studentów, 
dobrym wykładowcą i nauczycielem, 
pogodnym i  gorącym patriotą. 
Jest pochowany na cmentarzu św. 
Wawrzyńca we Wrocławiu.

Konrad Jan Waluś   

Profesor Witold Wolibner

22 styczeń 2019 - g. 9.00-13.00
26 luty 2019 - g. 9.00-13.00
26 marzec 2019 - g. 9.00-13.00
16 kwiecień 2019 - g. 9.00-13.00
28 maj 2019 - g. 9.00-13.00
25 czerwiec 2019 - g. 9.00-13.00

23 lipiec 2019 - g. 9.00-13.00
27 sierpień 2019 - g. 9.00-13.00
24 wrzesień 2019 - g. 9.00-13.00
22 październik 2019 - g. 9.00-13.00
26 listopad 2019 - g. 9.00-13.00
17 grudzień 2019 - g. 9.00-13.00

Środowiskowy Dom Samopomocy 
działa przy Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej już 14 lat. W po-
łowie listopada uczestnicy oraz in-
struktorzy wspominali miniony 
czas oraz byłych uczestników. Co 
ciekawe pięcioro uczestników ŚDS 
uczestniczy w zajęciach od samego 
początku.
Każdego dnia mogą spotkać się, 
spędzić wspólnie czas oraz korzy-
stać z  różnych form wsparcia. Bar-
dzo często uczestnictwo w zajęciach 
ŚDS jest wstępem do udziału w pro-
jektach grantowych, czy też aktyw-
nego włączenia się w  działania lo-
kalnej społeczności. To, co szczegól-
nie istotne, to poczucie, że wszyscy 
jesteśmy równi i wszyscy szanujemy 
się nawzajem. Uczestnikami ŚDS 
są zarówno osoby młode jak i star-
sze - równocześnie zrzeszone w klu-
bach seniora na terenie gminy. Waż-
na jest integracja i  chęć pokazania, 
że warto się angażować i  spędzać 
wspólnie czas. Uczestnicy i  instruk-
torzy starają się aktywnie włączać 
w  działalność społeczności lokalnej 
poprzez organizację warsztatów dla 
dzieci ze szkół, uczestnictwo w  or-
ganizacji Dnia Seniora, a także spo-
tkań okolicznościowych. Niewątpli-
wie większość mieszkańców Gminy 

Słupno widziało niesamowite pro-
dukty, jakie wychodzą spod ręki lo-
kalnych artystów. Inspirację czer-
pią z  otaczającego świata - w  ŚDS 
mamy obrazy Gminy Słupno, portre-
ty sławnych postaci, ale też ozdoby, 
przedmioty domowego użytku czy 
też maskotki. Produkty te wytwa-
rzane są w ramach działalności pra-
cowni artystycznych oraz stolarskiej. 
Ponadto działa również pracownia 

kulinarna oraz pokój usprawniania 
ruchowego.
ŚDS na co dzień jest miejscem spo-
tkań, dlatego pozostaje nam zapro-
sić Czytelników do nas, do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Słupnie. Może jubileuszową, pięt-
nastą rocznicę będziemy świętować 
razem?

Magdalena Szochner-Siemińska
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Stypendia wójta dla 
uczniów szkół średnich

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Życzenia dla Ojczyzny 

ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ

Z Liszyna do Wrocławia... przez Gdańsk

 MIEJSCE MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI PATRONA SZKOŁY

Z pielgrzymką w Działdowie

W połowie października wójt gminy 
Słupno Marcin Zawadka spotkał 
się z czterema młodymi mieszkan-
kami gminy, które osiągają bardzo 
dobre wyniki w nauce , mają średnią 
ocen minimum 5,0. Wójt pogratu-
lował im wiedzy i osiągnięć, wręczył 
dyplomy gratulacyjne. Wyróż-
nione otrzymają stypen-
dium wójta w  wyso-
kości 200 zł miesięcznie 
w  okresie od września 
2018 do czerwca 2019 r. 
Mieszkanki Barcikowa 
i Nowego Gulczewa uczą 
się w  L.O. im. Stani-
sława Małachowskiego 
w  Płocku, mieszkanka 
Samborza jest uczen-
nicą Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Kupiec-
kich, a  mieszkanka 
Ramutowa - Zespołu 
Szkół Centrum Edukacji 

13 listopada w  Szkole Podsta-
wowej w  Słupnie odbyła się II 
edycja konkursu powiatowego pt. 
„ Życie i  działalność Józefa Piłsud-
skiego”.  Patronat nad konkursem 
objęli Mazowiecki Kurator Oświaty 
i  wójt Marcin Zawadka. Konkurs 
był w  dwóch kategoriach: wiedzy 
i  plastyczny.  Najlepszą pracę 
plastyczną pod hasłem „Życzenia 
dla Ojczyzny” wykonała Maja 
Tokarska ze Szkoły Podstawowej 
nr 22 w Płocku. Drugie miejsce zajął 
Krystian Leszczyński z  tej samej 
szkoły, a trzecie Oliwier Wesołowski 
ze Szkoły Podstawowej w  Słupnie. 

Myśląc o  przyszłości, staramy się 
zrozumieć przeszłość. Setna rocz-
nica odzyskania niepodległości 
zobowiązuje – do znajomości 
tego, co było i  tego, co teraz. To 
zobowiązanie stało się inspi-
racją do zorganizowania – przez 
Annę Pestę i  Elizę Golatowską - 
wycieczki drogami Niepodległej – 

Obóz koncentracyjny w  Dział-
dowie to miejsce śmierci około 15 
tys. Polaków. Do tego obozu trafiło 
wielu duchownych z Płocka i okolic 
oraz całej diecezji płockiej. Tam 
też po okresie rocznego interno-
wania w Słupnie trafił abp Antoni 
Julian Nowowiejski, patron naszej 
szkoły podstawowej. Uczniowie ze 
Słupna udali się z pielgrzymką do 
Działdowa. 
Delegacja uczniów z  klasy VI a  pod 
opieką wychowawcy Jolanty Czubak 
i ks. Rafała Gutkowskiego włączyła 
się w pielgrzymkę do obozu i Sank-
tuarium Błogosławionych Męczen-
ników II wojny światowej w  Dział-
dowie. Pierwszym punktem 
uroczystości było zgromadzenie 
się wszystkich uczestników przed 
niszczejącymi murami dawnego 
obozu oraz złożenie kwiatów przed 
tablicą upamiętniającą śmierć 
abpa A. J. Nowowiejskiego. Teren 
obozu w  czasie II wojny światowej 
zajmował 8 ha i tam został zamor-
dowany przez hitlerowców patron 
naszej szkoły.
 Następnie pielgrzymi ze Słupna 
udali się do Sanktuarium Błogosła-
wionych Męczenników A. J. Nowo-
wiejskiego i L. Wetmańskiego. Tam 
przed wejściem do świątyni znajduje 
się symboliczny grób biskupów płoc-
kich. A  w  samo południe uczestni-
czyli we mszy św., której przewod-
niczył i  homilię wygłosił ks. Stefan 
Cegłowski, proboszcz parafii kate-
dralnej w Płocku. Oprawę muzyczną 
w  czasie Eucharystii zapewniał 
Harcerski Zespół Pieśni i  Tańca 
„Dzieci Płocka”. Po nabożeństwie 
był krótki koncert pieśni patriotycz-
nych oraz pamiątkowe zdjęcia.
 Ostatnim etapem uroczystości 
było odwiedzenie cmentarza, na 
którym zostali pogrzebani w zbioro-
wych mogiłach więźniowie obozu. Po 
krótkiej modlitwie przed pomnikiem 
ofiar obozu zostały złożone kwiaty 
i zapalone znicze. Całej uroczystości 
towarzyszyła Teresa Krowicka, 
która jako dziecko wraz z rodzicami 
została ocalona z obozu. Pani Terasa 
dzieliła się swoimi bardzo ciężkimi 

w  Płocku. Stypendystki podały 
przepis na edukacyjny sukces: to 
przede wszystkim systematyczna 
praca. Mamy nadzieję, że stypen-
dium będzie kolejną motywacją do 
nauki nie tylko dla wyróżnionych, ale 
i dla innych uczniów z gminy Słupno. 
(m)

Wyróżnienie otrzymała Maja 
Jasińska również ze Słupna. 
Najlepszą wiedzą na temat życia 
i  działalności Józefa Piłsudskiego 
wykazał się Piotr Ejman ze Szkoły 
Podstawowej w  Słupnie. Drugi był 
Dominik Łazarz (SP Słupno).  Trzecia 
była Olga Śliwińska ze Szkoły 
Podstawowej w  Liszynie. Wyróż-
nienie otrzymał Karol Majewski ze 
szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku. 
Laureatom nagrody wręczał wójt 
Marcin Zawadka, Waldemar Kaczo-
rowski – dyrektor szkoły oraz Anna 
Mrozowska nauczycielka historii. (a)

lądowymi i podniebnymi. 
Szlak prowadził z  Liszyna przez 
Warszawę do Gdańska – a stamtąd 
samolotem do Wrocławia. Osiem-
naścioro uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Ziemi Mazo-
wieckiej w  Liszynie przez dwa 
dni (22 – 23 października)  obser-
wowało dwa przenikające się 

przeżyciami z  okresu jej pobytu 
w obozie. 
 Popularyzacją historii zwią-
zanej z niemieckim obozem Soldau 
w  Działdowie i  podtrzymywaniem 
pamięci o  wszystkich jego ofiarach 
zajmuje się Stowarzyszenie Odnowy 
Chrześcijańskiej „Pamięć i  Tożsa-
mość”. Niestety obóz koncentra-
cyjny w Działdowie, nazywany przez 
pewien czas obozem przejściowym, 
nie zapisał się w zbiorowej pamięci 
Polaków, jako obóz zagłady. Dlatego 
jednym z  celów Stowarzyszenia 
„Pamięć i  Tożsamość” jest zwięk-

szenie wrażliwości społecznej zwią-
zanej z koniecznością upamiętnienia 
tego miejsca.
  Uczniowie naszej szkoły 
z  pewnością zachowają w  pamięci 
miejsca, które mogli zobaczyć 
i  odwiedzić. Parafia katedralna 
w  Płocku już od kilku lat organi-
zuje pielgrzymki do obozu i  sank-
tuarium w Działdowie. W tym roku 
uroczystość ta, z  racji obchodzonej 
w  naszym kraju 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości, miała szcze-
gólnie podniosły charakter. (a)

obrazy – historii i  teraźniejszości. 
Nie sposób ich oddzielić. Pamięć 
pomaga przecież lepiej zrozumieć 
teraźniejszość. 
Plan napięty: wcześnie rano wyjazd 
z Liszyna do Warszawy, przesiadka 
w  pendolino – kierunek: Gdańsk. 
Zwiedzanie miasta i  cel główny: 
rejs statkiem na Westerplatte. 

To  tutaj 79 lat temu „prosto do 
nieba czwórkami szli żołnierze”. 
Wtedy lato było piękne… na 
ziemi było mnóstwo wrzosów 
na bukiety. 22 października 2018 
roku jest chłodno, płaszcze prze-
ciwdeszczowe były obowiązkowe.  
Następnego dnia pobudka o  4.15 
– cel: lotnisko. Lot z  Gdańska do 

Wrocławia. A  tutaj: starówka, 
Uniwersytet Wrocławski, próba 
dogonienia – i  dostrzeżenia – 
małych jak październikowe krople 
deszczu krasnali, spotkanie 
z  grubymi rybami w  afrykarium 
i  wracamy. Pojechaliśmy tam po 
to, żeby zawsze pamiętać. M.R.






