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8 kwietnia trzy szkoły podsta-
wowe w  gminie oraz Przedszkole 
„Niezapominajka” przystąpiły 
do nauczycielskiego strajku. Do 
protestu przystąpiło w  sumie 54 
nauczycieli. Rodzice w  większo-
ści nie posłali dzieci do szkół. Nie-
liczni uczniowie, którzy przyszli do 
szkoły mieli zapewnioną opiekę 
świetlicową.
 Od rana (w  dniu oddania gazety 
do druku) szkoły oraz przedszkole 
świeciły pustkami. Placówki zostały 
ofl agowane i  oplakatowane infor-
macjami o  proteście. Nauczy-
ciele stawili się w  pracy, ale więk-
szość nie podjęła pracy. W  szkole 

w Słupnie do strajku przystąpiło 22 
nauczycieli, natomiast dziewięcioro 
potwierdziło gotowość do pracy. 
Kilkoro pedagogów przebywało na 
zwolnieniu lekarskim. Do szkoły 
przyszło troje dzieci. Dyrektor pla-
cówki Waldemar Kaczorowski zade-
klarował, że 10 kwietnia przeprowa-
dzony będzie bez przeszkód egza-
min gimnazjalny.
 W  szkole w  Liszynie strajk roz-
poczęło 11 nauczycieli i  2 pracow-
ników administracji. Jeden nauczy-
ciel nie strajkował. W szkole przeby-
wało jedno dziecko. W  Święcieńcu 
do protestu przystąpiło 12 nauczy-
cieli. I tutaj również do szkoły przy-
szło jedno dziecko. W  przedszkolu 
w  akcji strajkowej wzięło udział 
9 nauczycieli, a  3 nauczycieli było 
gotowych do pracy. Pierwszego dnia 
strajku w  przedszkolu (w  trzech 
oddziałach) było 21 dzieci.
 Poza dwoma wyjątkami w Liszy-
nie do strajku nie przyłączyli się pra-
cownicy obsługi i  administracji. Od 
pierwszego kwietnia wynagrodze-
nia tej grupy zawodowej w  gminie 
Słupno, decyzją wójta, wzrosły o 10 
procent. (aw) 

Zenek Martyniuk
zaśpiewa w Wykowie
STR. 9
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Prezydenckie
tango solo

Na łamach płockiej Gazety Wyborczej 
ukazał się tekst na temat planów 

prezydenta Płocka przyłączenia czę-
ści ościennych gmin do Płocka, w  tym 
gminy Słupno. To niechybny znak, 
że zbliżają się wybory, a  nawet trój-
bój wyborczy i  trzeba rzucić wyborcom 
jakiś temat do dyskusji i  dać igrzyska. 
A kiedy nie śnić o potędze i snuć mocar-
stwowe plany, jak nie podczas kampanii 
wyborczej.
Pan prezydent chce wchłonąć Maszewo 
Duże, Kostrogaj, Nowe Boryszewo. 
W  przypadku Słupna już nie tylko cho-
dzi o Nowe Gulczewo, ale o całą gminę! 
Pomijając merytoryczny sens, czy bez-
sens takiego przedsięwzięcia, pan pre-
zydent zaczął swoją batalię w dość ory-
ginalny sposób, czyli poinformował 
o tym w mediach, zamiast przynajmniej 
próbować zacząć rozmowy z  głów-
nymi zainteresowanymi, czyli samorzą-
dami ościennych gmin. Czyżby dlatego, 
że z  góry wiedział, jaki będzie rezultat 
tych rozmów? A może chodzi o to, żeby 
gonić wyborczego króliczka, a nie złapać 
go. Prezydent nawet mówi wprost, że 
w przypadku gminy Słupno opcja prze-
jęcia całej gminy jest spowodowana nie 
tylko bliskością granic, co stopniem zur-
banizowania gminy, poziomem rozwoju, 
inwestycji itd., bo, na co mu takie rolni-
cze Radzanowo na przykład. Zręcznie 
pomija wchłonięcie Plebanki i podatków 
do kasy miejskiej z  tego tytułu. Prezy-
dent kusi perspektywą otrzymania 100 

mln złotych z budżetu państwa za inte-
grację dwóch obszarów, oczywiście do 
kasy miejskiej, czyli do jednego wiel-
kiego wora. No, ale do integracji, jak do 
tanga, trzeba dwojga. A tutaj chętnych 
do tańca nie ma, ba, nawet zaproszenia 
nie było.
Czy swoimi mocarstwowymi planami 
snutymi w mediach, a nie w rozmowach 
z zainteresowanymi, pan prezydent mia-
sta chce przykryć wielkie problemy, jakie 
są w samym Płocku? A tych jest wiele, 
jak chociażby gwałtowny spadek liczby 
mieszkańców miasta i  odpływ mło-
dych ludzi do większych ośrodków albo 
właśnie na wieś. Jak chociażby zanie-
dbanie peryferyjnych dzielnic miasta, 
o czym mówił wójt Marcin Zawadka na 
łamach tejże GW, wskazując Borowiczki 
graniczące z  gminą Słupno. Trudno nie 
odnieść wrażenia, że ktoś przekręcił 
znak drogowy o  180 stopni wjeżdżając 
z Rydzyna do miasta, gdzie nagle kończy 
się „cywilizacja”. Prezydent sięga wzor-
kiem daleko poza granice miasta, a pod 
bokiem Ratusza umiera ulica Tum-
ska i Stare Miasto. Opustoszałe, zanie-
dbane, wyludnione, z  którego już ucie-
kają przedsiębiorcy i restauratorzy.
A  gdzie w  tym wszystkim samorządy, 
w obronie których formacja prezydenta 
tak się upomina i głośno krzyczy. A tych 
pan prezydent nawet nie wziął pod 
uwagę w swoich planach zawłaszczania 
sąsiednich gmin.

Andrzej Wiśniewski 

Z okazji 30-lecia pierwszych wol-
nych wyborów do parlamentu w 
powojennej historii Polski, Urząd 
Gminy oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Słupnie organizują konkurs 
wiedzy dla młodzieży na temat 
najnowszej historii Polski. Do 
wygrania atrakcyjne nagrody, a dla 
wszystkich uczestników konkursu 
wyjazd do Sejmu RP. 
 4 czerwca 1989 roku odbyły 
się w Polsce pierwsze demokra-
tyczne wybory po II wojnie świato-
wej, które uznawane są za najwięk-
szy polityczny przełom w powojen-
nej Polsce. Chociaż wybory nie były 
do końca w pełni demokratyczne, 
uznawane są za symboliczny koniec 
systemu komunistycznego w kraju. 
Władze komunistyczne zagwaran-
towały sobie podczas rozmów Okrą-
głego Stołu 65% miejsc w Sejmie, 
zaś do obsadzenia w wyniku wol-
nych wyborów było 35% manda-
tów w Sejmie i wszystkie miejsca w 
Senacie. I to głosowanie zakończyło 
się wielkim zwycięstwem obozu 
Solidarności. Niezależnie od róż-
nic politycznych i sporów historycz-
nych, jakie do dziś wzbudzają tamte 

Od 1 maja planowane są, po wyda-
niu zarządzenia przez Prezyden-
ta Miasta Płocka zmiany w taryfie 
opłat za usługi przewozowe świad-
czone przez Komunikację Miejską 
w Płocku. Na terenie Gminy Słup-
no dotyczą linii 130.

Ceny biletów wynosić będą: 

w strefie B (przejazd między Gmi-
ną Słupno a Płockiem)
• jednorazowego normalnego – 

5,00 zł
• jednorazowego ulgowego 50% – 

2,50 zł
• 30-dniowego normalnego (waż-

nego od poniedziałku do piątku) 
– 102,00 zł

• 30-dniowego ulgowego 50% 
(ważnego od poniedziałku do 
piątku) – 51,00 zł

• 30-dniowego normalnego (ważne-
go we wszystkie dni) – 140,00 zł

Agnieszka Ruclak, zastępca wójta 
gminy Słupno została wybrana na 
członka zarządu Związku Gmin Re-
gionu Płockiego w  obecnej kaden-
cji. Uchwałę w  sprawie wyboru no-
wego zarządu ZGRP, podjęło Zgro-
madzenie związku na posiedzeniu 
13 marca.
 W  skład nowego zarządu Związ-
ku Gmin Regionu Płockiego oprócz 
Agnieszki Ruclak weszli: Sławomir 
Wawrzyński (gmina Stara Biała), Józef 
Rozkosz (gmina Bielsk), Zbigniew Bia-
łecki (gmina Łąck), Krzysztof Jadczak 
(miasto i gmina Gąbin – wiceprzewod-

wydarzenia, w 1989 roku nastąpił 
koniec totalitarnych rządów w Pol-
sce, a znad Wisły zaczął wiać w całej 
Europie środkowowschodniej wiatr 
odnowy. 
 Aby upamiętnić tamte wydarze-
nia i drogę Polaków do demokracji i 
wolności, władze gminy organizują 
otwarty konkurs wiedzy dla mło-
dzieży pod hasłem „Droga do wolno-
ści”, który odbędzie się 4 czerwca w 
Urzędzie Gminy. Tematyka konkursu 
obejmie najnowszą historię Polski z 
lat 1970-1990 i dotyczyć będzie: sytu-
acji społeczno – gospodarczej oraz 
politycznej w PRL, protestów robot-
niczych w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, narodziny opo-
zycji demokratycznej, porozumienia 
między stroną rządową i opozycyjną 
przy Okrągłym Stole, aż wreszcie 
wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 
roku i objęcie rządów przez Tadeusza 
Mazowieckiego, pierwszego nieko-
munistycznego premiera po wojnie. 
Konkurs będzie składał się z trzech 
części: testu, przygotowanej wcze-
śniej prezentacji multimedialnej oraz 
części finałowej, w której uczestnicy 
będą odpowiadać ustnie na pyta-

• 30-dniowego ulgowego 50% 
(ważnego od poniedziałku do 
piątku) – 70,00 zł

w strefie G (przejazd w granicach 
gminy Słupno, z wyłączeniem No-
wego Gulczewa):
• jednorazowego normalnego – 

3,60 zł
• jednorazowego ulgowego 50% – 

1,80 zł
w strefie A (przejazd w Płocku, 
oraz między Nowym Gulczewem 
a Płockiem):
• jednorazowego normalnego – 

3,20 zł
• jednorazowego ulgowego 50% – 

1,60 zł
• 30-dniowego normalnego (waż-

nego od poniedziałku do piątku) 
– 76,00 zł

• 30-dniowego ulgowego 50% 
(ważnego od poniedziałku do 
piątku) – 38,00 zł

• 30-dniowego normalnego 

niczący zarządu) oraz Andrzej Nowa-
kowski ( prezydent Płocka – przewod-
niczący zarządu).
Związek Gmin Regionu Płockiego (po-
wstały w 1994 roku) zrzesza 19 gmin 
z powiatu płockiego, płońskiego i go-
stynińskiego. Działalność związku to 
przede wszystkim zarządzanie go-
spodarką odpadami na terenie gmin – 
członków związku, prowadzenie dzia-
łań proekologicznych, recykling, wdra-
żanie i  promowanie akcji edukacyj-
nych w zakresie ekologii, selektywnej 
zbiórki odpadów i gromadzenia odpa-
dów komunalnych. (a) 

GMINNY KONKURS WIEDZY DLA MŁODZIEŻY 

Pamiętny czerwiec ’89 –
droga do wolności

ZMIANY TARYF W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Bilety będą droższe

NOWA KADENCJA

Zastępca wójta we władzach ZGRP

(wszystkie dni ) – 90,00 zł
• 30-dniowego ulgowego 50% 

(wszystkie dniu) – 45,00 zł
Zmianie ulegną również ceny bile-
tów okresowych 90-dniowych. Pla-
nowane zmiany wejdą w  życie po 
podjęciu i  opublikowaniu zarządze-
nia prezydenta Płocka, a pełna tary-
fa opłat zostanie opublikowana na 
stronie www.kmplock.eu (we)

nia. Zgłoszenia i regulamin kon-
kursu będą dostępne w szkołach 
oraz zamieszczone na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy. Konkurs ma 
charakter otwarty i jest przezna-
czony dla mieszkańców gminy w 
wieku 13-16 lat, również uczących 
się w szkołach poza terenem gminy 
Słupno.(aw)

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

Słynny plakat Solidarności, promujący 
wolne wybory w 1989 roku, przedstawiający 
Gary’ego Coopera jako szeryfa z pamiętnego 
westernu.
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Pani przewodnicząca minęło pół 
roku obecnej kadencji, można, 
więc pokusić się o pierwsze pod-
sumowania. Jak pani subiektyw-
nie oczywiście ocenia pracę obec-
nej Rady Gminy, którą Pani kieruje 
i swoją misję przy okazji?
 Rzetelnej i obiektywnej oceny 
pracy radnych i przewodniczącej 
rady mogą dokonać chyba tylko sami 
wyborcy. Najlepsza ocena dokonuje 
się przy urnach wyborczych. Przypo-
mnę, że obecna Rada Gminy w zde-
cydowanej większości podobna jest 
personalnie do tej rady z poprzed-
niej, krótkiej kadencji, którą miesz-
kańcy gminy ocenili pozytywnie 
dając nam ponowny mandat spo-
łeczny. Zostaliśmy ocenieni pozy-
tywnie przez wyborców. Następna 
ocena wyborców czeka nas dopiero 
za cztery i pół roku przed nami jesz-
cze bardzo dużo pracy. Dopiero 
jesteśmy na początku tej drogi. Co 
zaś się tyczy mojej funkcji, to zgod-
nie z ustawą o samorządzie gmin-
nym zadaniem przewodniczącego 
jest wyłącznie organizowanie pracy 
rady oraz prowadzenie obrad i z tego 
chyba wywiązuję się należycie. Rada 
pracuje normalnie, zgodnie z pla-
nem, pracujemy w komisjach, podej-
mujemy ważne dla mieszkańców 
uchwały, gmina się rozwija. Nastała 
normalność. 
Jakie najważniejsze do tej pory 
Rada Gminy podjęła decyzje, a 
jakie jeszcze przed nią kluczowe 
zadania?
 Chyba najważniejszą decyzją 
każdego samorządu gminnego i 
nie tylko, jest uchwalenie budżetu 
gminy, który determinuje jej rozwój 
gminy, a co za tym idzie poziom życia 
mieszkańców. Jeszcze w poprzed-
niej krótkiej kadencji większość rad-
nych podjęła decyzję o skorzystaniu 
z nowych form finansowania przed-
sięwzięć, czyli obligacji, dzięki któ-
rym mamy w gminie inwestycyjny 
bum, który zdecydowanie przyspie-
szy rozwój naszej gminy. Tegoroczny 
budżet gminy to budżet kontynu-

Zakończył się otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicz-
nych w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej 
w roku 2019. Do podziału było 200 
tysięcy złotych.
Konkurs dla pomiotów zajmujących 
się działalnością sportowo- rekre-
acyjną to element rocznego pro-
gramu współpracy Gminy Słupno 
z  organizacjami pozarządowymi 
przyjętego przez Radę Gminy w roku 
ubiegłym. Do komisji konkurso-
wej, powołanej przez wójta gminy 
wpłynęło aż siedem ofert od klu-
bów i stowarzyszeń działających na 
terenie gminy Słupno. Członkowie 
komisji oceniali nadesłane oferty 
pod względem formalnym, jak 
i  merytorycznym, a  do rozdzielnia 
mieli kwotę 200 tysięcy złotych. 28 
marca wójt Marcin Zawadka wydał 
zarządzenie przyznające dotacje.
Najwięcej środków, bo 141 tysięcy 
złotych przyznano największemu 
klubowi sportowemu w gminie, sku-

Gmina Słupno była partnerem 
XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Mechanicznego organizowanego 
przez Zespół Szkół Technicznych 
w Płocku.
Do popularnej płockiej „Siedemdzie-
siątki” przyjechali najlepsi ucznio-
wie średnich szkół mechanicznych 
z  całej Polski. Czwartek był dniem 
eliminacji, natomiast w piątek odbył 
się wielki finał z  udziałem sześciu 
najlepszych uczestników. Finali-
ści w  ośmiu rundach odpowiadali 
na pytania teoretyczne i  filmowe 
z  zakresu mechaniki, mechatroniki, 
technologii metali, obróbki skrawa-

Nowy nabytek gminy to lekki cią-
gnik pomocniczy koreańskiej pro-
dukcji TYM model T503. Będzie 
służył do lekkich prac drogowych, 
odśnieżania dróg i  chodników, 
koszenia trawy itd.
 Maszyna posiada niezawodny sil-
nik Perkinsa o pojemności 2,2l z tur-
bodoładowaniem o  mocy 50 KM 
oraz napęd 4x4. Udźwig podnośnika 
to 1300 kg. Ciągnik jest wyposażony 
jest w  osiem złączy hydraulicznych 
oraz w bogatą elektronikę w kabinie 
(m.in. radio, klimatyzacja). Umiar-
kowany ciężar umożliwia pracę 

acji rozpoczętych wielkich inwesty-
cji, przede wszystkim drogowych, 
ale nie tylko. Warto przypomnieć w 
tym miejscu, że za czasów jeszcze 
tzw. starej Rady, te duże kluczowe 
inwestycje drogowe były zaplano-
wane na wiele lat. Odważne decyzje 
radnych ze stowarzyszenia Nasza 
Gmina Słupno spowodowały skró-
cenie czasu realizacji tych inwesty-
cji drogowych. I tak niektóre z nich 
jak na przykład droga Mirosław – 
Stare Gulczewo są już ukończone, a 
inne są w dużym stopniu zaawan-
sowane lub na ukończeniu, jak na 
przykład sala sportowa w Liszynie. 
To są realne i widoczne gołym okiem 
skutki decyzji większości radnych i 
wójta Marcina Zawadki. 
W Radzie Gminy są jednak radni 
opozycyjni, którzy często nie zga-
dzają się z poczynaniami większo-
ści radnych i decyzjami wójta…
 To jest normalne w demokra-
cji. Świętym prawem opozycji jest 
odmienność poglądów od ekipy rzą-
dzącej. Ja się cieszę z tego, że w 
naszej radzie jest to krytyka mery-
toryczna, nie ma w tym złośliwo-
ści, czy personalnych uprzedzeń 
jak to bywało wcześniej. Zazwyczaj 
wystarcza wytłumaczenie danego 
tematu, rozłożenie na czynniki 
przez naczelnika danego wydziału, 
skarbnika gminy lub wójta.  
Powtarzający się zarzut radnych 
opozycji to wrzucanie autopo-
prawek do projektów uchwał na 
„ostatnią chwilę”. 
 Z jednej strony ja nie widzę w tym 
nic złego, bo to jest zgodne z pra-
wem i taka jest istota autopoprawki 
wójta wnoszonej do uchwały. Z dru-
giej strony wójt na jednej z ostatniej 
sesji zadeklarował, że będzie sta-
rał się ograniczać wnoszenie auto-
poprawek na sesji dla większego 
komfortu pracy radnych. Na drodze 
dialogu możemy zawsze dojść do 
kompromisu.          
Jest Pani przewodniczącą Rady 
Gminy, ale również radną w swoim 
okręgu, gdzie będzie pani roz-

piającemu najwięcej dzieci i  mło-
dzieży w swoich szeregach, czyli Del-
cie Słupno (piłka nożna). Drugi wio-
dący klub odnoszący sukcesy i  pro-
mujący gminę „Greens” Słupno 
(koszykówka) otrzymał 39 tys. zł., 
natomiast „Hoopers” Słupno 5 tys. 
zł. Biegacze z TKKF Wiślanie otrzy-
mali także 5 tys. zł. Cztery tysiące 
złotych dotacji przyznano mło-
dym piłkarzom z  „Soccera”. Po trzy 
tysiące otrzymali SKS „Wilki (piłka 
nożna) oraz Stowarzyszenie Wod-
niaków Gminy Słupno FLIS, które po 
raz pierwszy ubiegało się o wsparcie 
finansowe. (aw)

niem oraz mieli do wykonania zada-
nie praktyczne z  robotyki. Wśród 
finałowej szóstki zabrakło niestety 
uczniów z  Płocka. Natomiast kon-
kurs zdominowali uczniowie z  Bił-
goraja: Krzysztof Zając zajął pierw-
sze miejsca, a  Szymon Wasąg dru-
gie. Trzecią lokatę wywalczył Marcin 
Filipiec z  Krakowa. W  drużynowej 
rywalizacji najlepsi okazali się krako-
wianie. Finaliści konkursu otrzymali 
indeksy Politechniki Warszawskiej 
w  Płocku, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, w  tym bogate zestawy 
upominkowe gminy Słupno. (a)

na chodnikach, placach i  trawni-
kach, co pozwala na wszechstronne 
zastosowanie ciągnika w  pracach 
komunalnych. 

liczna na końcu kadencji i o swoich 
wyborców musi pani zadbać. 
 Słupno jest właściwie jed-
nym dużym okręgiem wyborczym, 
który reprezentowany jest przez 
czworo radnych, którzy ze sobą 
muszą współdziałać. W imieniu 
mieszkańców, którzy zgłaszają do 
mnie swoje problemy, spostrzeże-
nia, prośby, przekazuję je i naświe-
tlam odpowiedniej osobie w danym 
wydziale. Rozpoczynamy trzeci etap 
budowy ulicy Pocztowej w Słup-
nie, który będzie kolejnym etapem 
wielkiego przedsięwzięcia, czyli 
nowej drogi ze Słupna do Liszyna. 
W drugiej połowie roku ruszymy z 
budową ulicy Bajkowej. Chcemy też 
na placu, który przygotowaliśmy na 
cele rekreacyjne na dolnym Słup-
nie postawić urządzenia do zabawy 
dla dzieci, aby tam miały swój plac 
zabaw. Ważną rzeczą, na którą nie-
stety mamy ograniczony wpływ 
jest należyte utrzymanie koryta 
rzeki Słupianki, aby nie dochodziło 
do zagrożeń powodziowych i zale-
wania okolicznych pól. Nie leży to 
w kompetencjach gminy, ale sta-
ramy się monitorować i naciskać na 
nowy podmiot, spółkę „Wody Pol-
skie”, w której gestii leży utrzyma-
nie rzeki. Po rozmowie z dyrektorem 
Waldemarem Kutą otrzymaliśmy 
zapewnienie, że spółka w najbliż-
szej przyszłości ma bardziej zadbać 
o dopływy Wisły i przeznaczyć więk-
sze środki na zabezpieczanie tych 
cieków wodnych. Przed nami decy-
zja także w sprawie zagospoda-
rowania terenu przy Szkole Pod-
stawowej w Słupnie na cele rekre-
acyjne. Podjęliśmy także ważną 
decyzję dotyczącą opieki nad zwie-
rzętami, co mi jest szczególnie bli-
skie, a mianowicie programu bez-
płatnej sterylizacji psów i kotów, 
co ograniczy populację bezpańskich 
zwierząt na terenie gminy. Pierwszy 
nabór ruszy już wiosną, drugi może 
jeszcze na jesieni. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Andrzej Wiśniewski 

ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ SAWICKĄ,
PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY W SŁUPNIE.

Kontynuujemy wielkie 
dzieło rozwoju 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Dotacje na sport
w gminie przyznane

Nowy ciągnik w gminie

Asy mechaniki
w „Siedemdziesiątce”
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Po okresie zimowym drogowcy 
i budowlańcy wrócili do pracy. Ła-
godna zima spowodowała, że bu-
dżet gminy zaoszczędził 430 tys. 
złotych na zimowym utrzyma-
niu dróg. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na inne zadania realizo-
wane przez gminę. Ten rok będzie 
okresem kontynuacji rozpoczętych 
wielkich inwestycji. Liczymy rów-
nież w tym roku pozyskanie środ-
ków zewnętrznych na prowadzo-
ne inwestycje. Gmina wystąpi do 
wojewody o  dofinansowanie bu-
dowy dróg – ulic Bajkowej w Słup-
nie i  Stepowej w  Nowym Gulcze-
wie, złożyła wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o  dofinanso-
wanie budowy drogi w  Wykowie 
oraz przygotowała ponowny wnio-
sek do ministerstwa sportu i tury-
styki o  dofinansowanie sali spor-
towej przy Szkole Podstawowej 
w Liszynie.

Budowane drogi i sala sportowa
 Ku końcowi zmierzają prace przy 
budowie drogi gminnej Płock – Ry-
dzyno wraz z  infrastrukturą tech-
niczną. Na ścieżce rowerowej zosta-
ła ułożona nawierzchnia asfaltowa, 
a na jezdni warstwa ścieralna. Trwa-
ją prace wykończeniowe, a  ich ter-
min zakończenia to 31 maja 2019 r. 
Również do końca maja ma zakoń-
czyć się budowa drogi gminnej Bo-
rowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno 
wraz z  infrastrukturą. Trwają przy-
gotowania do położenia warstwy 
ścieralnej na jezdni oraz ostatnie 

prace brukarskie. Natomiast na dro-
dze Borowiczki-Pieńki – Liszyno (ul. 
Piastowska) trwają roboty przy bu-
dowie kanalizacji deszczowej i prze-
budowie infrastruktury technicznej. 
Z tego powodu droga na odcinku od 
Płocka do ulicy Głębokiej jest wyłą-
czona z ruchu.
 Zakończyły się prace budowal-
ne II etapu przebudowy drogi gmin-
nej Liszyno – Słupno. Pozosta-
ło jeszcze wprowadzenie organi-
zacji ruchu, czyli malowania ozna-
kowani na jezdni i  montaż progów 
zwalniających.
 Do końca lipca ma zakończyć się 
budowa sali sportowej przy Szko-
le Podstawowej w  Liszynie, gdzie 
trwają prace budowalne wewnątrz 
hali, która ma wymiary 24x12 
metrów.
 Po zimowej przerwie drogow-
cy wznowili budowę ścieżki pieszo 
– rowerowej przy drodze powiato-
wej z  Miszewska Strzałkowskiego 
do Święcieńca na odcinku 4,2 km. 
Rozpoczęła się budowa drogi wraz 
ze ścieżką rowerową w  Wykowie 
(w  kierunku na Białobrzegi), trwa 
obecnie korytowanie poszerzenia 
drogi.
 Ogłoszony zostanie przetarg na 
przebudowę ulicy Modrzewiowej 
w  Słupnie wraz z  infrastrukturą. 
Zadanie będzie podzielone na dwa 
etapy: I – od ul. Dębowej do ul. Ko-
ścielnej; II – od ul. Miszewskiej do ul. 
Dębowej.
Ponadto rozstrzygnięto przetarg na 
budowę trzeciego etapu ul. Poczto-

wej w Słupnie.
Zadania w projektowaniu
Urząd Gminy podpisał umowy z wy-
konawcami na opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztoryso-
wej dotyczących realizacji następu-
jących zadań.
• budowa sieci wodociągowej i ka-

nalizacji sanitarnej w  Cekanowie 
– ul. Orzechowa

• budowa sieci wodociągowej 
w Słupnie

• budowa sieci wodociągowej 
w Miszewku Stefany

• budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej w  Cekanowie 
– ul. Rumiankowa

• budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej w  Liszynie – 
ulica Rymarska

• budowa sieci wodociągowej 
z przyłączem i kanalizacji sanitar-
nej z  przyłączem do świetlicy 
wiejskiej w Nowym Gulczewie

• budowa sieci wodociągowej 
z  przepięciem istniejących przy-
łączy w ul. Międzylas w Borowicz-
kach-Pieńkach.

• budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Mirosław

• budowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach Ramutowo – 
Sambórz

• budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Calineczki w Słupnie

• 
Infrastruktura w budowie
Urząd Gminy w  podpisał umowy 
z  wykonawcami na wykonanie ro-
bót budowlano – montażowych do-

tyczące realizacji zadań:
• budowa II etapu sieci wodocią-

gowej w  ulicy Zbrojowej w  No-
wym Gulczewie oraz budo-
wie sieci kanalizacji sanitar-
nej drodze w  ulicy Zbrojowej 
w Nowym Gulczewie.

• budowa II etapu sieci wodocią-
gowej w ul. Basztowej w Nowym 
Gulczewie.

• przebudowa sieci wodociągowej 
wraz z  przepięciem istniejących 
przyłączy w Bielinie.

• budowa II etapu sieci wodo-
ciągowej w  drodze sięgacz od 
ul. Pocztowej w Słupnie.

• budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Leśnej w Cekanowie

• budowa I etapu sieci wodociągo-
wej w ul. Zamkowej w Cekanowie

• budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Szeligi

Fundusz sołecki
W ramach Funduszu Sołeckiego zle-
cono wykonanie projektu wiaty bie-
siadnej ze stołami dla sołectwa Bar-
cikowo, zlecono projekt zagospoda-
rowania terenu przy świetlicy wiej-
skiej w Liszynie (zakup i montaż si-
łownie zewnętrznej), zakupiono kli-
matyzatory do świetlicy wiejskiej 
w  Mijakowie oraz zlecono montaż 
w  świetlicy wiejskiej w  Borowicz-
kach – Pieńkach.

Oświetlenie
Przygotowano dokumentację prze-
targową na budowę oświetlenia 
ulicznego w  Borowiczkach-Pień-
kach, Cekanowie, Szeligach, Bieli-
nie, Nowym Gulczewie i  Wykowie. 
Ponadto gmina sporządziła wykaz 
lamp oświetlenia ulicznego do za-
montowania w bieżącym roku na te-
renie gminy Słupno. (aw)

INWESTYCJE GMINNE – RAPORT 

Rok kontynuacji wielkich inwestycji 

Budowa drogi gminnej w Wykowie.

Budowa sali sportowej w Liszynie ma 
potrwać do końca lipca.

Droga Rydzyno - Płock.
Budowa na ukończeniu.

Powstająca ścieżka pieszo -rowerowa 
Miszewko Strz. - Święcieniec.

Droga Liszyno Słupno. Zakończyły się prace 
budowlane II etapu przebudowy drogi.

Na drodze Borowiczki - Pieńki - Bielino - 
Liszyno trwają przygotowania do ułożenia 
ostatniej warstwy asfaltu.

Rozpoczęcie przebudowy drogi Browiczki-
Pieńki - Liszyno.
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Zmiany od tego roku w  przepi-
sach o nieodpłatnej pomocy praw-
nej ułatwiły dostęp do bezpłatne-
go poradnictwa. Osoba, która chce 
skorzystać z  porady musi złożyć 
pisemne oświadczenie, że nie stać 
jej na adwokata. W gminie Słupno 
punkt bezpłatnego poradnictwa 
znajduje się w  Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej i  jest czynny 
dwa razy w  tygodniu. Najczęściej 
z porad korzystają osoby starsze.
 Do końca roku ubiegłego obowią-
zywały liczne ograniczenia w  bez-
płatnym poradnictwie. Z takiej for-

my pomocy mogły korzystać: osoby 
młode (do 26 roku życia), korzystają-
ce z zasiłków społecznych, osoby po 
65. roku życia, kobiety w ciąży, osoby 
posiadającym Kartę Dużej Rodziny, 
weterani i kombatanci. Nowelizacja 
przepisów zniosła te ograniczenia 
a  od stycznia 2019 obowiązuje jed-
na zasada. Bezpłatnych porad praw-
nych udziela się osobom, których nie 
stać na uzyskanie odpłatnej porady. 
W  praktyce najczęściej są to osoby 
starsze, emeryci, renciści. W gminie 
Słupno bezpłatna pomoc prawna 
cieszy się dużym zainteresowaniem.

- N a j c z ę ś c i e j 
udzielamy po-
rad osobom star-
szym, których nie 
stać na opłacenie 
adwokata. Nasza 
praca sprowa-
dza się do infor-
mowania o  sta-
nie prawnym, jak 
problem wyglą-
da w  przepisach, 
i n f o r m o w a n i u 

o  przysługujących uprawnieniach, 
wskazywania rozwiązania problemu 
prawnego lub sporządzania stosow-
nych pism, na przykład o  ustano-
wienie adwokata z urzędu, czy zwol-
nienia z kosztów sądowych – mówi 
adwokat Konrad Panek ze Stowa-
rzyszenia Centrum Innowacji Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, świad-
czący bezpłatne porady w Słupnie.
Wszystkie problemy, z  jakimi bory-
kają się mieszkańcy gminy można 
podzielić na trzy kategorie. Pierwsza 
najliczniejsza to wszelkiego rodzaju 
kłopoty rodzinne, spory z członkami 
rodzin. Druga grupa to sprawy zwią-
zane z  zasiłkami i  różnego rodzaju 
świadczeniami. Ostatnia kategoria 
to tzw. spory o miedzę, czyli związa-
ne z roszczeniami do nieruchomości 
i gruntów.
 Bezpłatna pomoc prawna nie 
obejmuje sporządzania pism pro-
cesowych w  toczącym się postepo-
waniu przygotowawczym lub są-
dowym. Nie dotyczy również spraw 
związanych z  działalnością gospo-
darczą, z  wyjątkiem przygotowania 

do rozpoczęcia tej działalności.
 Punkt bezpłatnego poradnictwa 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w  Słupnie (wejście od ulicy 
Warszawskiej) jest czynny dwa razy 
w tygodniu, we czwartki i w piątki, 
w  godzinach 14-18. Aby mieć pew-
ność przyjęcia przez prawnika i uzy-
skania porady warto się telefonicz-
nie zapisać w  Starostwie Powiato-
wym pod numerem tel. 24  267 67 
76. Jak twierdzi mecenas Konrad Pa-
nek, Słupno wyróżnia się w  powie-
cie płockim pod względem frekwen-
cji osób przychodzących po bezpłat-
ne porady. Adwokat chwali sobie 
również warunki do pracy, jakie ma 
stworzone w GOPS-ie.
 Porady, co do zasady udzielane są 
podczas osobistej wizyty w punkcie. 
Osoby, które ze względu na niepeł-
nosprawność ruchową nie są w sta-
nie przybyć do punktu lub doświad-
czają trudności w  komunikowaniu 
się mogą uzyskać nieodpłatne pora-
dy również za pośrednictwem środ-
ków porozumiewania się na odle-
głość (telefon, internet), przez zor-

ganizowanie wizyty w  ich miejscu 
zamieszkania lub w  miejscu wypo-
sażonym w  urządzenie ułatwiające 
porozumiewanie się z  osobami do-
świadczającymi trudności w  komu-
nikowaniu się lub w miejscu, w któ-
rym zapewnia się możliwość skorzy-
stania z  pomocy tłumacza języka 
migowego.
 Uprawniona osoba może skorzy-
stać z dowolnego punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskie-
go w  całej Polsce – oznacza to, że 
mieszkańcy gminy Słupno mogą ko-
rzystać z punktów na terenie innych 
gmin i odwrotnie.

Andrzej Wiśniewski

ZMIANY W PRZEPISACH O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Po poradę do prawnika za darmo 

MODR 

Problem azotanów dotyczy 
wszystkich rolników   

50 LAT RAZEM 

Złote Gody
w Cekanowie   

W ostatnich tygodniach Mazo-
wiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Płocku przeprowadził w 
Słupnie cykl szkoleń dla rolników.  
Jednym z ważniejszych było szko-
lenie dotyczące programu azota-
nowego (dawniej OSN). Po zmie-
nia przepisów, które wymusiła na 
Polsce Unia Europejska, problem 
skażenia środowiska azotem do-
tyczy wszystkich rolników w kra-
ju. Za niestosowanie się do wy-
mogów programu grożą kary fi-
nansowe i zmniejszenie płatności 
obszarowych. 
 Jeszcze niedawno problem z za-
nieczyszczeniem środowiska azota-
nami i fosforanami pochodzenia rol-
niczego dotyczył tylko rolników go-
spodarujących na obszarach szcze-
gólnie narażonych na spływy azo-
tu pochodzenia rolniczego (tzw. 
OSN). 10 lat temu niespełna 5 pro-
cent użytków rolnych w Polsce było 
objęte OSN ze względu na zanie-
czyszczenia wód azotanami i fosfo-
ranami. Decyzją Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej (w 2014 
roku) cały obszar Polski, podobnie 
jak UE, objęto Programem Azotano-
wym. Ponad 50 procent azotanów i 
fosforanów w Morzu Bałtyckim (po-
przez cieki wodne) pochodzi z rol-
nictwa. Ze wszystkich krajów bał-
tyckich, Polska ma szczególnie duży 
udział w tych statystykach. Dlatego 
też wprowadzony Program Azota-
nowy obowiązuje na ternie całego 
kraju. 
- Unia Europejska wymusiła na nas 
takie działania. Niestety dookoła 
wszyscy trują i rolnictwo też truje. I 
można się spierać, kto bardziej tru-
je, czy przemysł, czy transport, czy 
rolnictwo, ale nie w tym rzecz. Musi-
my realizować ten program – mówił 

podczas szkolenia Krzysztof Pielach, 
specjalista Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 
 Okazuje się, że dotychczasowe 
działania w ramach ograniczania 
azotu rolniczego w środowisku nie 
przyniosły oczekiwanych efektów i 
poprawy jakości wód. Dlatego też na 
mocy ustawy z ubiegłego roku przy-
jęto w Polsce program działań (pro-
gram azotanowy) na terenie całego 
kraju. Podobnie jest w innych pań-
stwach tzw. starej UE:  Niemczech, 
Holandii, Austrii, Danii, Irlandii itd. 
Na czym polega program azotano-
wy? Gospodarstwa w zależności 
od powierzchni i wielkości produk-
cji zwierzęcej i roślinnej zobowiąza-
ne są do przestrzegania zasad prze-
chowywania i stosowania nawozów 
naturalnych. Program zakłada po-
dział gospodarstw na kategorie i od-
rębne zasady dla gospodarstw naj-
mniejszych o znikomym wpływie na 
jakość wód, aż po wielkotowarowe 
gospodarstwa o dużej koncentracji 
produkcji. Program obejmie podsta-
wowe zasady stosowania nawozów, 
takie jak: zakaz stosowania nawo-
zów na gleby zalane wodą, pokry-
te śniegiem, zmarznięte. Nie wolno 

Pod koniec lutego w  Zajeździe na 
Królewskiej w  Cekanowie odby-
ła się gminna uroczystość Zło-
tych Godów. Pięć par zamiesz-
kujących na terenie gminy Słup-
no świętowało 50-lecie pożycia 
małżeńskiego.
Na uroczystość zorganizowaną 
przez Urząd Gminy przybyli dostoj-
ni jubilaci wraz z najbliższymi człon-
kami rodzin. Wójt Marcin Zawadka 
złożył jubilatom życzenia, wręczył 
kwiaty i  pamiątkowe medale. Spe-
cjalnie dla jubilatów wystąpił z krót-
kim koncertem artysta śpiewak Ma-
rek Ravski, który już po raz kolejny 
uprzyjemnia podobne uroczystości 
w gminie Słupno. Artysta przyjechał 
do nas niemalże wprost z tourne po 
Australii.
 Jak zwykle przy takich uroczysto-
ściach wszyscy sobie zadają pytanie, 
jaka jest recepta na taki długotrwa-
ły związek i  bycie razem przez pół 
wieku?
 – Przede wszystkim szacunek dla 
tej drugiej osoby oraz bycie razem, 

stosować płynnych nawozów na-
turalnych podczas wegetacji roślin 
przeznaczonych bezpośrednio do 
spożycia przez ludzi. Nie wolno sto-
sować nawozów naturalnych, jak i 
myć sprzętu po jego stosowaniu w 
odległości mniejszej niż 25 metrów 
od brzegów zbiorników wodnych i 
cieków wodnych. Bardzo ważne w 
programie azotanowym są terminy, 
w jakich można stosować nawoże-
nie. Program daje również ścisłe wy-
tyczne dotyczące przechowywania 
nawozów (stałych i płynnych) oraz, 
co szczególnie ważne, dawkowanie 
azotu. Generalną zasadą stosowa-
nia nawozów naturalnych jest barie-
ra 170 kg azotu z tych nawozów na 
hektar, której nie wolno przekraczać. 
 Za nieprzestrzeganie zasad pro-
gramu azotanowego rolnika mogą 
spotkać kary finansowe ze strony 
Inspekcji Ochrony Środowiska w wy-
sokości od 500 zł do 3 tys. zł oraz 
potrącenia płatności bezpośrednich. 
Informacje o nieprawidłowościach w 
poszczególnych gospodarstwach ze 
strony IOŚ trafiają bezpośrednio do 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. (aw)

wspieranie się w  chwilach dobrych 
i  złych. I  tak było z  nami przez te 
pięćdziesiąt lat – stwierdzili zgodnie 
jubilaci Urszula i Lucjan Figura pod-
czas uroczystości. Z kolei inni jubila-
ci Janina i Janusz Basińscy dodali do 
tej życiowej recepty przede wszyst-
kim miłość i  cierpliwość, jako naj-
ważniejsze w  długotrwałym mał-
żeństwie. Po części oficjalnej wójt 
zaprosił jubilatów i gości na uroczy-
sty obiad.
 – Dziś celebrujemy tę piękną 
rocznicę Złotych Godów, bo gdyby 
nie ta celebra to byłby zwykły dzień 
dla naszych jubilatów, kolejna kart-
ka z  kalendarza. Władzom gminy 
zależało, aby to wydarzenie upa-
miętnić. Życie dwojga ludzi składa 
się z  kompromisów, ale opiera na 
miłości, dzięki której można być ra-
zem przez pięćdziesiąt lat. Chcemy 
dziś docenić ten trud i  poświęcenie 
jubilatów i specjalnie dla nich Urząd 
Gminy przygotował występ arty-
styczny i poczęstunek – powiedział 
wójt Marcin Zawadka. (aw) 

Adwokat Konrad Panek
udziela bezpłatnych

porad prawnych 

Rolnicy na szkoleniu azotanowym. Wójt Marcin Zawadka wręczył medale.
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W  gminnych szkołach podstawo-
wych uczy się 541 uczniów, nato-
miast do przedszkola uczęszcza 
246 dzieci. W tym roku na oświa-
tę jest przeznaczonych ponad 11,5 
mln złotych, z  czego aż 6,15 mln 
pochodzi ze środków własnych 
gminy, która utrzymuje również 
stołówki w  placówkach oświato-
wych. Blisko 63 procent etatów na-
uczycielskich stanowią nauczycie-
le dyplomowani, czyli stojący na 
najwyższym szczeblu kariery za-
wodowej. To pokazuje, jaką wagą 
do oświaty przywiązuje organ 
prowadzący.

 Dzieci i  młodzież Gminy Słupno 
uczą się w trzech szkołach podsta-
wowych: w  Słupnie (397 uczniów), 
w Liszynie (81) i w Święcieńcu (63). 
W  placówce w  Słupnie funkcjonuje 
dwadzieścia oddziałów, natomiast 
w  Liszynie i  Święcieńcu po osiem 
oddziałów.

Wychowanie przedszkolne
W  gminie istnieje Samorządo-
we Przedszkole „Niezapominajka” 
w  Słupnie z  oddziałami zamiejsco-
wymi w  Szkole Podstawowej w  Li-
szynie i  w  Szkole Podstawowej 
w Święcieńcu, do którego uczęszcza 
łącznie 246 dzieci. Na terenie Gmi-
ny Słupno funkcjonuje także Nie-
publiczne „Domowe Przedszkole” 
w  Nowym Gulczewie, do którego 
obecnie uczęszcza 29 dzieci. Przed-
szkole to, dotowane jest przez gmi-
nę, na które w 2018 roku wydatko-
wano kwotę 344 058,46 zł. Na dzie-
ci zamieszkałe na terenie gminy, 
a  uczęszczające do przedszkoli na 
terenie innych gmin (w  tym głów-
nie na terenie Miasta Płock), Słup-
no przeznacza rocznie 350 000 zło-
tych, jako zwrot kosztów wychowa-
nia przedszkolnego dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli prowadzo-
nych lub dotowanych przez daną 
gminę.
 Gmina Słupno również otrzymuje 

zwrot kosztów wychowania przed-
szkolnego za dzieci będące miesz-
kańcami sąsiednich gmin a uczęsz-
czających do przedszkoli prowadzo-
nych lub dotowanych przez naszą 
gminę i  jest to kwota w  wysokości 
230 000 złotych rocznie.

Zajęcia dodatkowe
Samorząd w trosce o wysoką jakość 
oświaty przeznacza środki na finan-
sowanie dodatkowych zajęć organi-
zowanych zarówno w  szkołach jak 
i  przedszkolu. W  „Niezapominajce” 
gmina finansuje 44,5 godz. zajęć do-
datkowych tygodniowo. Są to zaję-
cia: logopedia, gimnastyka korekcyj-
na, terapia psychologiczna i pedago-
giczna, taniec towarzyski, religia, ję-
zyk angielski, rytmika, capoeira.
W  Szkole Podstawowej w  Słup-
nie są aż 253 godziny zajęć dodat-
kowych tygodniowo, począwszy do 
kół zainteresowań (muzyczne, języ-
kowe) poprzez zajęcia sportowe, lo-
gopedię, terapię psychologiczno-pe-
dagogiczną, zajęcia korekcyjne, wy-
równawcze, biblioteczne, świetli-
cowe, rewalidacyjne aż po ścieżkę 
edukacyjną.
Szkoła w Święcieńcu oferuje 53 go-
dziny zajęć dodatkowych tygodnio-
wo. Są to dodatkowe zajęcia kre-
atywne, matematyczne, językowe, 
sportowe, dydaktyczno – wyrów-
nawcze, logopedyczne, świetlicowe, 
gimnastyka korekcyjna oraz chór. 
W  ramach godzin świetlicowych 
uczniowie ze Święcieńca raz w tygo-
dniu wyjeżdżają na basen do Płocka. 
Dojazd na pływalnię również finan-
suje gmina.
W  szkole w  Liszynie jest 41 godzin 
zajęć dodatkowych tygodniowo. Są 
to koła zainteresowań: taneczne, 
teatralne, plastyczne; gromada zu-

chów, zajęcia wyrównawcze, logo-
pedia, terapia pedagogiczna, gim-
nastyka korekcyjna, rewalidacja oraz 
świetlica.

Wykwalifikowana kadra
Liczba nauczycieli zatrudnionych 
w Gminie Słupno z uwzględnieniem 
stopni awansu zawodowego w prze-
liczeniu na liczbę etatów przedsta-
wia się następująco.
Nauczyciel stażysta
  1,44 (1,77%)
Nauczyciel kontraktowy
  17,49 (21,50%)
Nauczyciel mianowany
  1,33 (13,93%)
Nauczyciel dyplomowany
  51,1 (62,80%)
RAZEM: 81,36 etatów

Jak widać z  powyższego zestawie-
nia 62,8% liczby etatów nauczycie-
li zatrudnionych w  Gminie Słupno 
stanowią nauczyciele dyplomowa-
ni. Jest to najwyższy szczebel karie-
ry zawodowej nauczyciela i zarazem 
najdroższy. Jednak w  trosce o  wy-
soką jakość kształcenia dzieci gmi-

na angażuje ogromną kwotę na do-
skonale wykształconą i doświadcza-
ną kadrę nauczycielską, co niewąt-
pliwie ma odzwierciedlenie w  jako-
ści nauczania, czego potwierdze-
niem mogą być wysokie wyniki eg-
zaminów gimnazjalnych, powyżej 
średniej powiatowej, a  w  części hi-
storycznej i językowej powyżej śred-
niej wojewódzkiej.

Opłaty za obiady
Dbając o  wysoką jakość posiłków 
przygotowywanych w  placówkach 
funkcjonujących na terenie gminy, 
od dnia 1 lutego 2019 roku w stołów-
ce w Szkole Podstawowej w Słupnie 
a od 1 marca 2019 roku w Gminnym 
Żłobku w Słupnie opłata za posiłek 
wynosi 6,00 zł
Wpłaty rodziców za obiady pokry-
wają w  stu procentach tylko zakup 
produktów żywnościowych do przy-
gotowania posiłków. Koszty wyna-
grodzenia pracowników oraz utrzy-
mania stołówki szkolnej i  przed-
szkolnej finansowane są ze środków 
własnych gminy

(AB, AW)
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Oświata priorytetem samorządu gminnego 

SZKOŁA W ŚWIĘCIEŃCU 

Dzień otwarty dla przyszłych 
pierwszoklasistów i ich rodziców

DZIEŃ OTWARTY W LISZYNIE

Spotkanie ze szkołą 

Wydatki na oświatę w latach 2014-2019 

 

Budowana nowa sala sportowa przy szkole 
w Liszynie poprawi warunki lokalowe do 
wychowania fizycznego uczniów.

23 marca odwiedzili Szkołę 
Podstawową w  Święcień-
cu przyszli uczniowie klas 
pierwszych wraz z  rodzica-
mi. Celem spotkania było 
oswojenie dzieci ze szkołą 
i  pokazanie, że nauka może 
być świetną zabawą i  cieka-
wą przygodą.
Na najmłodszych w tym dniu 

czekało wiele atrakcji. Dzie-
ci wzięły udział w  ciekawych 
zajęciach edukacyjnych, na 
których rozwiązywały ma-
tematyczne łamigłówki 
z  wykorzystaniem tablicy in-
teraktywnej oraz zabawach 
językowych. Bawiły się też 
w młodych naukowców i wy-
konywały doświadczenia che-

miczne. Po intelektualnych 
zmaganiach mogły wykazać 
się ruchowo na sali gimna-
stycznej, gdzie czekał na nich 
wyczerpujący tor przeszkód. 
Tego dnia nie zabrakło też 
zdrowych przekąsek. Dzie-
ci dowiedziały się, jak jeść 
zdrowo i kolorowo. Z owoców 
układały przeróżne wzory np. 
owieczki, sowy, pawie, a  na-
stępnie z apetytem je zjadały. 
Przez cały czas przedszkola-
kom towarzyszyły starsze ko-
leżanki, które tańczyły, malo-
wały buzie,  zaplatały dziew-
czynkom warkoczyki oraz 
robiły zdjęcia w  foto budce.   
Na pamiątkę spotkania 
w  szkole dzieci otrzymały 
niespodzianki, które na pew-
no przydadzą się w pierwszej 
klasie.  Przedszkolaki z  wy-
malowanymi buźkami i w do-
skonałych humorach opuścili 
Szkołę Podstawową im. Ma-
łego Powstańca w  Święcień-
cu, która czeka na nich po-
nownie pierwszego września.

Społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Ziemi Mazowiec-
kiej w  Liszynie zaprosiła 
sześciolatki na spotkanie 
z  uczniami i  nauczycielami. 
Za kilka miesięcy maluchy 
pójdą do pierwszej klasy. 
19 marca otwarte zostały dla 
nich drzwi szkoły, by mogły 
lepiej ją poznać, zobaczyć, jak 
pracują ich starsi koledzy i ko-
leżanki, jak wyposażone są 
sale lekcyjne. Dzieci przyjem-
nie spędziły czas, chętnie ćwi-
czyły na tablicach multime-
dialnych i uczestniczyły w za-

jęciach z  robotyki. Nie tylko 
podziwiały prace wykonane 
przez starszych uczniów, ale 
i   same popisały się wyjątko-
wymi umiejętnościami, budu-
jąc piękne roboty. Duże wra-
żenie zrobiły na nich zabawy 
ruchowe z  zuchami. Wszyst-
kie sześciolatki deklarowały 
nawet chęć przystąpienia do 
gromady zuchowej. Podzielo-
ne na kilka mniejszych grup 
wzięły udział w zajęciach pla-
stycznych, wykonując piękną 
zieloną żabkę z  papierowych 
kółek oraz były świadkami 

i uczestnikami ciekawych do-
świadczeń i  eksperymentów, 
np. poznawały tajniki malo-
wania na mleku, sprawdza-
ły, dlaczego zgasł płomień 
świecy itp.). Starsze koleżanki 
i  koledzy z  klas I  i  II również 
stanęli na wysokości zada-
nia i troskliwie opiekowali się 
gośćmi, pomagając w  spraw-
nym wykonaniu wielu zadań. 
Na wszystkich uczestników 
czekała też smaczna i zdrowa 
przekąska w  postaci jogurtu 
z owocowym kleksem.
(GM)

Maluchami opiekowały się starsze koleżanki.

Zabawa z zuchami.
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KONKURS CZYTELNICZY „LET’S READ” W ŚWIĘCIEŃCU

Szlifowali język angielski
DZIEŃ OTWARTY W SP SŁUPNO

Wybuchowa impreza 

W SZKOLE W LISZYNIE

Konkurs Czytania 

SP SŁUPNO

Precz zimo zła! 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Szkolenie dla nauczycieli 

DZIEŃ WAGAROWICZA

Wiosna w Liszynie –
powitanie w IV aktach 

PODSUMOWANIE WOŚP

Wolontariusze uhonorowani

27 marca w  Szkole Podstawowej 
w  Święcieńcu zorganizowano ko-
lejną edycję międzyszkolnego kon-
kursu językowo – czytelniczego 
pod nazwą „Let’s read”. W konkur-
sie uczestniczyło sześć trzyosobo-
wych zespołów ze szkół podstawo-
wych z: Radzanowa, Miszewa, Bli-
chowa, Słupna, Liszyna oraz Świę-
cieńca. W  jury konkursowym za-
siadł między innymi wójt Marcin 
Zawadka. Gości i uczestników kon-
kursu przywitała szefowa placów-
ki Agnieszka Domińska.
– Pierwszym celem konkursu jest 
możliwość spotkania uczniów klas 
szóstych ze swoimi rówieśnikami 
z  innych szkół oraz ich nauczycieli, 
którzy mogą się wymieniać swoimi 
doświadczeniami. Poza tym chcemy 
promować czytelnictwo wśród dzie-
ci i młodzieży, nie tylko w języku pol-
skim, ale i w języku angielskim – po-
wiedziała dyrektor szkoły.

3 kwietnia w Szkole Podstawowej 
im. abp. Antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego w  Słupnie zorganizo-
wano „Dzień Otwarty”. Miał on na 
celu przybliżenie placówki poten-
cjalnym uczniom i ich rodzicom.
W programie znalazły się m.in. cie-
kawe lekcje otwarte dla rodziców 
prowadzone przez przyszłych wy-
chowawców klas pierwszych. Dzieci 
obejrzały spektakl pt. „W szkole jest 
wesoło”, a  następnie udały się na 
spacer po szkole połączony ze zwie-
dzaniem klaso-pracowni, sekreta-
riatu, hali sportowej oraz świetlicy 
i stołówki szkolnej. Punktem kulmi-
nacyjnym było spotkanie z dyrekto-
rem największej w gminie szkoły.
W  drugiej, popołudniowej części 
„Dnia Otwartego” rodzice z  dzieć-
mi byli świadkami pokazu chemicz-
no – fizycznego. W  czasie gdy naj-
młodsi brali udział w  warsztatach, 
rodzice udali się na spotkanie z dy-
rektorem szkoły w  celu omówienia 
spraw organizacyjnych związanych 
z pracą i ofertą placówki. Mamy na-
dzieję, że całokształt powyższego 

Od wielu lat w  szkole w  Liszynie 
organizowany jest Konkurs Pięk-
nego Czytania. W tym roku odbyła 
się już XVI edycja. Gośćmi spotka-
nia byli poetka Anna Włochowska, 
która zaprezentowała kilka swoich 
wierszy oraz dzieci z filii Samorzą-
dowego Przedszkola Niezapomi-
najka w Słupnie.
Uczniowie klas pierwszych i drugich 
mieli bardzo trudne zadanie, bo-
wiem czytali łamańce językowe, np. 
o sławnym chrząszczu ze Strzebrze-
szyna i  inne, równie trudne teksty. 

21 marca w  Szkole Podstawowej 
w  Słupnie od rano było gwarno, 
kolorowo i  wesoło. Zamiast lekcji, 
na dwóch salach sportowych, były 
zabawy, gry i  zawody sportowe. 
Młodsze klasy bawiły się pod okiem 
animatorów. Zaprezentowały także 
pokaz wiosennych strojów. Rodzice 
i dzieci mocno się napracowali aby 
wygldać bajkowo, kolorowo i wio-

5 marca w  sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się szko-
lenie podnoszące kwalifikacje 
zawodowe nauczycieli z  gmin-
nych szkół. Pomysłodawcą szko-
lenia była Agnieszka Domińska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Święcieńcu.
Gości przywitał i spotkanie otworzył 
wójt Marcin Zawadka, który pod-
kreślił, jak ważne jest podnoszenie 
kompetencji pracowników oświaty 
w gminie Słupno. W szkoleniu wzię-
ło udział 36. nauczycieli ze szkół 
w Święcieńcu, Liszynie i Słupnie. Te-
mat konferencji był dosyć obszer-
ny i  brzmiał: rozwijanie kompeten-
cji kluczowych uczniów zadaniem 

Akt I. 21 marca: słonecznie, ale 
chłodno. Za późno na organizowa-
nie kuligu, ale za wcześnie na pik-
nik na trawie. Jednak klamka zapa-
dła: Wiosna! W Szkole Podstawowej 
im. Ziemi Mazowieckiej w  Liszynie 
jej powitanie rozpoczęło się od kon-
kursu – do rywalizacji o  tytuł Wio-
sny 2019 stanęło siedmioro kandy-
datów. Wszystkim kandydatkom 
towarzyszyła wiosenna świeżość, 
a  jedynemu kandydatowi (Filipowi) 
towarzyszyli… ochroniarze. Zwycię-
żył, bo zapewnił jury, że po męsku 
zawalczy – razem z osobistą ochro-
ną – o zabezpieczenie ciepła i słońca 
(od marca do czerwca).
 Akt II. Po wyborach zgromadzo-
na w  hali szkolnej publiczność mo-
gła obserwować, jak pierwszego 
dnia wiosny rozkwitają szkolne ta-
lenty. Rozkwitają w  grze, śpiewie, 

W połowie marca w Starostwie Po-
wiatowym w Płocku odbyło się po-
wiatowe podsumowanie 27. Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Przypomnijmy, że w  gmi-
nie Słupno zebraliśmy ponad 41 tys. 
zł, co było rekordową kwotą w gmi-
nie i  jedną z najwyższych w powie-
cie płockim. Stało się tak dzięki 

Konkurs składał się z  kilku zadań, 
a  motywem przewodnim była no-
wela Edgara Allana Poego „Zło-
ty żuk” (The Gold Bug). Uczestnicy 
konkursu po wysłuchaniu obszer-
nego fragmentu tekstu najpierw 
musieli odpowiadać na zestaw py-
tań zamkniętych i  otwartych doty-
czących wysłuchanego fragmen-
tu noweli. Drugie zadanie polega-
ło na przeczytaniu losowo wybra-
nej strony z książki przez lidera gru-
py. Jurorzy oceniali w  tym przypad-
ku płynność czytania, interpreta-
cję tekstu, respektowanie znaków 
przestankowych, dykcję i  wymowę. 
Ostatnim zadaniem było autopre-
zentacja w języku angielskim. Każdy 
z  uczestników konkursu musiał się 
przedstawić, powiedzieć gdzie się 
uczy i kilka zdań o sobie.
Po podsumowaniu wszystkich punk-
tów zespołowych i  indywidualnych 
okazało się najlepiej z  zadaniami 

przedsięwzięcia spełnił oczekiwania 
przybyłych gości i  rozwiał wszelkie 
wątpliwości, którą szkołę wybrać. 
Do zobaczenia we wrześniu! (wk)

Organizatorka imprezy Dorota Mo-
rawska zaproponowała, by w  tym 
roku do wspólnego czytania zaprosić 
także rodziców. Wielu z nich skorzy-
stało z  zaproszenia. Konkurs uroz-
maicały liczne zabawy – przeryw-
niki. Jury doceniło wysiłek uczest-
ników i  jednogłośnie postanowi-
ło przyznać wszystkim pierwsze 
miejsca. Rozstrzygnięty został tak-
że konkurs na najładniejszy projekt 
okładki do ulubionej książki, a  jego 
laureaci otrzymali nagrody. (a)

sennie. Starsi uczniowie rywalizo-
wali w zawodach sportowo – rekre-
acyjnych. Kulminacyjnym punktem 
dnia było oczywiście spalenie i uto-
pienie Marzanny, symbolu odcho-
dzącej zimy. Do uczniów z  podsta-
wówki dołączyły także przedszkola-
ki oraz wójt Marcin Zawadka i prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Sawicka. 

każdego nauczyciela i  kluczem do 
sukcesu uczniów. Szkolenie prowa-
dziła Anna Borowa, edukator z  In-
stytutu Kształcenia EKO TUR.
Pedagodzy dowiedzieli się mię-
dzy innymi o  tym, jak jeszcze bar-
dziej skutecznie diagnozować i  roz-
wijać kluczowe kompetencje 
uczniów, które będą im przy-
datne nie tylko w  procesie 
edukacji, ale i w ciągu całego 
życia. Jeśli dzisiejsza szkoła 
ma przygotować dzieci i mło-
dzież do uczenia się przez 
całe życie, to niezwykle waż-
ne jest dla nauczycieli właści-
we rozpoznawania i  rozwija-
nie właśnie tych kluczowych 

tańcu i przeprowadzanych doświad-
czeniach. Jury nagrodziło występ 
Amelii – młodej chemiczki, która 
przez kilkanaście minut z powodze-
niem eksperymentowała w  swoim 
laboratorium.
 Akt III. Szkolne podchody zagwa-
rantowały możliwość ujawnienia 
pozostałych talentów: umiejętności 
pracy w  zespole i  szybkiego podej-
mowania decyzji. Drużyny zmierzy-
ły się z zagadkami, rebusami i krzy-
żówkami. Szkoła zamieniła się w tor 
przeszkód, klasy w punkty kontrolne 
a wiedza i refleks – w nagrodę.
 Akt IV. Miała jasnozieloną spód-
nicę, bluzkę w  kratkę, niebiesko-
-różowe włosy i  jedną drewnia-
ną nogę… Ci, którzy ją zapamięta-
li, wspominają, że była łagodna. 
Oszczędziła mieszkańcom Liszy-
na siarczystych mrozów i  wysokich 

zaangażowaniu naszych wspa-
niałych wolontariuszy. Najlep-
si z nich: Karolina Zaborska, Ję-
drzej Sobolewski, Agata Boguc-
ka oraz szefowa sztabu wybor-
czego Magda Kubacka zostali 
uhonorowani przez władze po-
wiatu płockiego. (a) 

radzili sobie uczniowie z  Radzano-
wa. Drugie miejsce zajęła szkoła 
z Liszyna, a trzecie szkoła ze Słup-
na. Laureaci otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe. (aw)

cech i  kompetencji bez względu na 
to na jakim etapie edukacyjnym pra-
cuje nauczyciel i jakiego przedmiotu 
uczy. Po zakończeniu szkolenia każ-
dy z pedagogów otrzymał certyfikat 
potwierdzający podniesienie kom-
petencji zawodowych. (aw) 

zasp. Marzanna spłonęła na szkol-
nym boisku o  14.20 – przez spo-
łeczność szkolną została pożegna-
na grzecznie, ale zdecydowanie. 
Wiosna!

Małgorzata Różańska
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Z NOWYM WŁAŚCICIELEM 

Apteka częścią 
historii Słupna

PROGRAM PILOTAZOWY W GMINIE 

Bezpłatna sterylizacja 
psów i kotów

Po ponad ćwierćwieczu na zasłu-
żoną emeryturę przeszła w  stycz-
niu pierwsza właściciela jedynej 
w  Słupnie apteki, Ewa Ostrowska. 
Po krótkiej przerwie apteka funk-
cjonuje w dalej w nowej odsłonie.
 Apteka w  Słupnie powstała 
w 1993 roku i funkcjonuje w tym sa-
mym miejscu do dziś. Od początku 
właścicielem i kierownikiem placówki 
była Ewa Ostrowska. Przez wszyst-
kie lata w większości byli ci sami pra-
cownicy. Przez ponad 25 lat właści-
cielka poznała większość mieszkań-
ców Słupna (i nie tylko) i bardzo się 
z nimi zżyła.
 Zarówno jej współpracowni-

cy jak i klienci apteki mówią o pierw-
szej właścicielce w  samych superla-
tywach jako o osobie uczciwej, rzetel-
nej i bardzo troszczącej się o wszyst-
kich pacjentów, bez względu na to 
kim byli. Na jej oczach rosło nowe po-
kolenie mieszkańców Słupna i  gmi-
ny, które przychodziło po pomoc do 
apteki. Bez przesady można powie-
dzieć, że zarówno apteka jak i sama 
pani Ewa jest częścią nowej historii 
gminy Słupno. W  połowie stycznia 
Ewa Ostrowska przeszła na zasłużo-
ną emeryturę. Aptekę przejął nowy 
właściciel. Po przerwie na remont 
i odnowienie apteka funkcjonuje da-
lej normalnie. (aw)

Rusza pilotażowy program bezpłat-
nej sterylizacji suk i kotek będących 
własnością mieszkańców Gminy 
Słupno. Decyzję w tej sprawie pod-
jęła na marcowej sesji Rada Gminy. 
 Program bezpłatnej steryliza-
cji w głównej mierze ma zapobiegać 
bezdomności zwierząt domowych 
będących własnością mieszkańców 
Gminy Słupno. To także doskona-
ła edukacja właścicieli zwierząt w 
zakresie przeciwdziałania bezdom-
ności zwierząt oraz możliwość prze-
prowadzania pilotażowych badań 
w celu ewaluacji zasięgu i skutków 
działania programu. Jest to bardzo 
odpowiedzialne zadanie, które po-
maga utrzymać populację zwierząt 
na zrównoważonym poziomie i zapo-
biega wzrostowi liczby bezdomnych 
psów i kotów. Sterylizacja wykonana 
po okresie dojrzewania zwierzęcia i 
w czasie, gdy nie jest ono w okresie 
godowym, niesie ze sobą minimalne 
ryzyko powikłań i chroni przed wielo-
ma chorobami. Nie ma górnej granicy 
wieku, w którym sterylizacja jest nie-
możliwa. Jedynie stan zdrowia może 
być przeszkodą. Decydując się na 
sterylizację możemy przyczynić się 
do ograniczenia ilości bezdomnych 
psów i kotów, a tym samym zapobiec 
ich cierpieniu i złemu traktowaniu.
Za realizację bezpłatnego programu 
odpowiada Wydział Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodno – Kanali-
zacyjnej. Akcja obejmuje bezpłatną 
sterylizację zwierząt pochodzących z 
terenu Gminy Słupno i prowadzona 
będzie do czasu wyczerpania środ-
ków budżetowych przeznaczonych 
na ten cel. Usługa jest całkowicie 
bezpłatna i odbywa się w 100% na 
koszt gminy. 
Warunkiem skorzystania z zabiegu 
jest: wypełnienie przez właściciela 
formularza „Wniosek o uzyskanie 
skierowania na zabieg sterylizacji 
suk/kotów w ramach programu opie-

ki nad bezdomnymi  zwierzętami”;
w przypadku braku meldunku na te-
renie gminy Słupno oświadczenie o 
faktycznym miejscu zamieszkania;  
w przypadku suk wymagane jest, aby 
zwierzę posiadało aktualne szczepie-
nie przeciwko wściekliźnie (książecz-
ka zdrowia).
Właściciele zwierząt mogą wykonać 
maksymalnie jeden zabieg w roku. 
Zabiegi sterylizacji suk i kotek wyko-
nywane będą w  Gabinecie Wetery-
naryjnym „Zwierzak” w Cekanowie 
przy ul. Wiejskiej 24. (DK)

ROZLICZ SIĘ DLA GMINY SŁUPNO
Chcesz, aby Nasza Gmina, w  której mieszkasz, miała 
więcej środków fi nansowych na budowę dróg, chod-
ników, ścieżek rowerowych, placów zabaw i  obiektów 
sportowych, więcej pieniędzy na inwestycje, oświatę, 
kulturę i sport?

 Płać podatki w  swoim miejscu zamieszkania. Każdy 
z nas może zdecydować gdzie trafi ą jego podatki. Podatek 
dochodowy płacony przez Mieszkańców jest zwracany do 
gminy prawie w 38 procentach. W roku ubiegłym była to 
kwota ponad 13,7 mln złotych, za co można wybudować 
kilka kilometrów dróg wraz z infrastrukturą techniczną.
Wpływy te mogą być o wiele większe, jeśli wszyscy zad-
bamy o  to wspólnie i  przy rozliczeniu rocznym podatku 
wskażemy rzeczywiste miejsce zamieszkania, czyli Gminę 
Słupno. To nic nie kosztuje podatnika. Środki, które trafi ą 
do budżetu gminy przyczynią się do jej lepszego rozwoju.

 Jeśli adres Twojego zameldowania jest inny niż adres 
zamieszkania, a  chciałbyś żeby część Twojego podatku 
wróciła do gminy, w której mieszkasz, wystarczy w odpow-
iedniej rubryce deklaracji PIT (np. PIT 37, czy PIT 28) wpisać 
swój aktualny adres.

 Zgodnie z  przepisami, właściwość urzędu skarbowe-
go, do którego należy złożyć roczne zeznanie podatkowe 
PIT wybiera się według miejsca zamieszkania w ostatnim 
dniu roku podatkowego, czyli na dzień 31.12.2018 roku. Nie 
trzeba też składać w  Urzędzie Skarbowym dodatkowego 
formularza ZAP-3.Wystarczy wpisać w deklaracji PIT swój 
faktyczny adres zamieszkania.

 W przypadku, gdy z podatku dochodowego rozlicza Cie-
bie Twój płatnik (np. pracodawca), poinformuj go, że Two-
im miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia ubiegłego 
roku podatkowego była Gmina Słupno.

Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej Gminy oraz 
przyszłość naszą i naszych dzieci.

Marcin Zawadka
Wójt Gminy Słupno 

Budowa drogi w Mirosławiu

Budowa drogi ze Słupna do Liszyna

Budowa nowej sali sportowej w Liszynie

Gmina do�nasowuje działalność OSP

Nowy plac zabaw na górnym Słupnie

Zmodernizowany stadion w Wykowie

Orlik lekkoatletyczny w Słupnie 

Żłobek w Słupnie

Stanica wodna FLIS - miejsce rekreacji

Koncert Alicji Majewskiej na Dzień Kobiet

Ewa Ostrowska -
pierwsza właścicielka
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Sport, muzyka, rekreacja, zabawa. 
Tak się przedstawia sezon wiosen-
no – letni w gminie Słupno. Kulmi-
nacyjnym punktem sezonu będzie 
czerwcowy festyn gminny DISCO – 
BOISKO w Wykowie, gdzie wystąpi 
gwiazda muzyki disco polo Zenek 
Martyniuk i zespół Akcent.
Jeszcze przed świętami Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej organi-
zuje imprezy z myślą o osobach star-
szych. 16 kwietnia GOPS zaprasza 
seniorów na spotkanie wielkanocne. 
Dwa dni wcześniej podobna impre-
za odbędzie się w  Środowiskowym 
Domu Samopomocy. Kluczowymi 
miesiącami sezonu w gminie będzie 
maj i  czerwiec. 10 maja w  Stanicy 
Flis w Liszynie Samorządowe Przed-
szkole „Niezapominajka” organizuje 
Dzień Rodziny. Ta impreza z roku na 
rok cieszy się coraz większą popular-
nością i gromadzi nad Wisłą kilkaset 
osób – przedszkolaków i  ich rodziny. 
Dzień później (11 maja) także w Sta-
nicy Flis nastąpi uroczysta inaugu-
racja sezonu wodniackiego. W  tym 
roku przez cały sezon letni Stowa-
rzyszenie Wodniaków Gminy Słupno 
FLIS będzie organizować spływy ka-
jakowe: z Wyszogrodu, z Czerwińska, 

z Kępy Polskiej a także spływ kajako-
wy z miejscowości Plecewice (powiat 
sochaczewski) rzeką Bzurą (3 godz.) 
i Wisłą (3 godz.) do Liszyna.
18 maja w  ramach akcji „Słupno 
biega” Gminny Ośrodek Kultury zor-
ganizuje tradycyjny Bieg Wiosny, po 
raz pierwsze we współpracy z  klu-
bem biegacza TKKF Wiślani Słup-
no. W  dniach 30-31 maja obchodzić 
będziemy Międzynarodowy Dzień 
Dziecka (w  tym roku wypada w  so-
botę). 30 maja 
(czwartek) zbierze 
się Młodzieżowa 
Rada Gminy, na-
tomiast w  piątek 
31 maja tradycyj-
ny festyn sporto-
wo – rekreacyjny 
dla dzieci na or-
liku przy szkole 
w Słupnie.
Natomiast w  nie-
dzielę (2 czerwca) 
mieszkańcy gminy 
będą mogli wziąć 
udział w rajdzie ro-
werowym połączo-
nym z  piknikiem 
rodzinnym przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. 8 czerwca na Profi laktyczny Pik-
nik Rodzinny dla uczniów i ich rodzi-
ców zaprasza Szkoła Podstawowa 
w Liszynie.
W  sobotę 22 czerwca na stadionie 
w  Wykowie czeka nas wydarzenie 
sezonu, czyli tradycyjny festyn 
gminny DISCO BOISKO’2019. 
W  tym roku będziemy gościć 
prawdziwego króla disco polo 
Zenka Martyniuka z  zespo-

łem AKCENT. Oprócz 
nich zagra wschodząca 

gwiazda muzyki disco 
polo zespół 

BAYERA , 
k t ó r e g o 
piosenka 

„Obrącz-
ki szcze-
rozłote” 
k r ó l u j e 

na 

listach przebojów i  w  dyskotekach, 
a  także legenda muzyki disco polo 
z  lat dziewięćdziesiątych formacja 
FANATIC. Już teraz warto zarezerwo-
wać sobie tę datę w  kalendarzu na 
przyjazd do Wykowa.
Dla tych, którzy preferują inną formę 
zabawy Stowarzyszenie Wodniaków 
FLIS przygotuje tradycyjne Wian-
ki Wiślane w stanicy w Liszynie (23 
czerwca).
Niemal przez cały lipiec (01-26.07) 

Gminny Ośrodek Kultury 
we współpracy ze Szkołą 
Podstawową w  Słupnie 
organizuje półkolonie dla 
dzieci, które nie wyjecha-
ły w  tym czasie na waka-
cje. W  dniach 2-4 sierpnia 
w Stanicy FLIS będą trwać 
Dni Wodniackie. Natomiast 
w ostatnich dniach sierpnia 
(terminy do ustalenia) zor-
ganizowane będą wyścigi 
kajakowe o  puchar wójta 
oraz puchar prezesa Sto-
warzyszenia Wodniaków 
FLIS, a także piknik rodzin-
ny w Święcieńcu połączony 
z kinem pod chmurką. (aw) 

z Kępy Polskiej a także spływ kajako-
wy z miejscowości Plecewice (powiat 
sochaczewski) rzeką Bzurą (3 godz.) 
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bem biegacza TKKF Wiślani Słup-
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nej. 8 czerwca na Profi laktyczny Pik-
nik Rodzinny dla uczniów i ich rodzi-
ców zaprasza Szkoła Podstawowa 
w Liszynie.
W  sobotę 22 czerwca na stadionie 
w  Wykowie czeka nas wydarzenie 
sezonu, czyli tradycyjny festyn 
gminny DISCO BOISKO’2019. 
W  tym roku będziemy gościć 
prawdziwego króla disco polo 
Zenka Martyniuka z  zespo-

łem AKCENT. Oprócz 
nich zagra wschodząca 

gwiazda muzyki disco 
polo zespół 

BAYERA , 
k t ó r e g o 
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„Obrącz-
ki szcze-
rozłote” 
k r ó l u j e 

na 

listach przebojów i  w  dyskotekach, 
a  także legenda muzyki disco polo 
z  lat dziewięćdziesiątych formacja 
FANATIC. Już teraz warto zarezerwo-
wać sobie tę datę w  kalendarzu na 
przyjazd do Wykowa.
Dla tych, którzy preferują inną formę 
zabawy Stowarzyszenie Wodniaków 
FLIS przygotuje tradycyjne Wian-
ki Wiślane w stanicy w Liszynie (23 
czerwca).
Niemal przez cały lipiec (01-26.07) 

WIOSNA I LATO W GMINIE SŁUPNO  

Król disco polo w Wykowie! 

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 8 MARCA 

Być kobietą, być kobietą … I to jaką!
Takiego Dnia Kobiet w  Słupnie 
jeszcze nie było. Niezwykły recital 
Alicji Majewskiej i  Włodzimierza 
Korcza ze stowarzyszeniem kwar-
tetu smyczkowego Warsaw Opera 
Quartet przyciągnął prawdziwe 
tłumy mieszkańców gminy do hali 
sportowej w  Słupnie. Było warto. 
Legendarny duet na polskiej scenie 
muzycznej udowodnił, że mimo 
upływu czasu, wciąż jest na topie. 
Wielkie owacje naszej publiczności 
po zakończeniu koncertu były tego 
najlepszym dowodem.
Wieść o  koncercie Alicji Majew-
skiej w  Słupnie rozeszła się lotem 
błyskawicy po okolicy i  nie tylko. 
Darmowe wejściówki na recital ro-
zeszły się niczym świeże bułeczki. 
Koncert cieszył się wielkim zainte-
resowaniem również w Płocku oraz 
w powiecie płockim i poza jego gra-
nicami. Pierwszeństwo jednak mieli 
mieszkańcy gminy Słupno, bo to 
z myślą o nich, a głównie o paniach 
był organizowany koncert.
W piątkowe popołudniu w hali spor-
towej gości (ok.450 osób) przywi-
tali organizatorzy koncertu Bożena 
Wernik, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury i  Waldemar Kaczorow-
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Słupnie, który krótko przypomniał 
sylwetki Alicji Majewskiej i Włodzi-
mierza Korcza oraz ich dokonania 
sceniczne.
Jako, że koncert nosił tytuł „Być ko-
bietą” i  organizowany był z  okazji 
Dnia Kobiet, życzenia naszym pa-
niom złożył wójt Marcin Zwadka.
– Kobieta od wieków była natchnie-
niem fi lozofów i poetów, którzy byli 
autorami pięknych słów i poematów 
na ich temat. Napoleon Bonaparte 

powiedział kiedyś, że Bóg także był 
autorem: jego proza to mężczyzna, 
jego poezja to kobieta. Życzę wam 
drogie panie żebyście były zawsze 
poezję naszego życia, którą my, 
mężczyźni możemy się tylko za-
chwycać – powiedział na wstępie 
gospodarz gminy.
Potem na scenie królowali już tylko 
artyści. Alicja Majewska rozpoczę-
ła znakomitą piosenką „Wszystko 
może się stać”, tytułowym utworem 
płyty sprzed dwóch lat. 22 marca 
ukazał się najnowszy album duetu 
pt. „Żyć się chce”. W  Słupnie duet 
zaprezentował swoje stare i dobrze 
znane przeboje oraz nowe utwory. 
W przerwach między piosenkami ar-
tystka opowiadała o swojej muzyce, 
karierze i współpracy z Włodzimie-
rzem Korczem, która trwa już 44 
lata. Kiedyś trzeba było być artystą, 
żeby śpiewać na scenie, dziś jak się 
okazuje „śpiewać każdy może” a na-
wet tworzyć piosenki.
– Nie wpisałam się w  obowiązu-
jący dziś trend, że każda „Kasia” 
dziś sama sobie pisze piosenki. Ja 
śpiewam teksty znakomitych au-
torów do muzyki jednego znakomi-
tego kompozytora – mówiła Alicja 
Majewska.
W  roku 2015 podczas festiwalu 
w Opolu na koncercie z okazji 90-le-
cia Polskiego Radia Alicja Majewska 
i Włodzimierz Korcz otrzymali „Zło-
te Mikrofony”.
– Kiedy dowiedziałam się, że do-
staniemy Złoty Mikrofony bardzo 
się cieszyliśmy. Jakiś tydzień przed 
festiwalem trochę mina mi zrzedła 
bo dowiedziałam się, że będą też 
diamentowe mikrofony. Ktoś mnie 
wtedy litościwie pocieszył i  powie-

dział, że na dia-
mentowe jeszcze 
jesteśmy za mło-
dzi – żartowała 
wokalistka.
Skoro o  jubile-
uszach mowa, to 
w  tym samym 
roku w  Toruniu 
odbył się benefi s 
Alicji Majewskiej 
i  Włodzimierza 
Korcza, zorga-
nizowany przez 
Telewizję Polską 
z  okazji 40-lecia 
pracy artystycznej 
duetu.
– Podczas takiej 
imprezy jest obyczaj, że dojrzali 
wykonawcy zapraszają młodszych 
kolegów do tak uroczystych koncer-
tów. Zgodnie z  tym trendem u nas 
pojawili się: Zbigniew Wodecki, Mi-
chał Bajor i Irena Santor – nie dawa-
ła za wygraną Alicja Majewska.
W  końcu artystka zaśpiewała swój 
wielki przebój, na który czekała pu-
bliczność, czyli „Być kobietą”, który 
na dobre rozgrzał wypełnioną po 
brzegi halę w  Słupnie. Powstały 
w  1977 roku przebój skomponowa-
ny oczywiście przez Włodzimierza 
Korcza do słów Magdaleny Czapiń-
skiej do dziś jest wielkim, nieśmier-
telnym hitem. Mało kto dziś wie, 
że piosenka powstała do spektaklu 
właśnie z okazji Dnia Kobiet, jednak 
do wystawienia sztuki nigdy nie do-
szło. Na szczęście piosenka została 
i stała się szlagierem.
– Od tamtych wydarzeń już minęło 
trochę czasu, a  mnie przybyło do-
świadczeń. Dziś wydaje mi się, że 

aby czuć się kobieco nie są najważ-
niejsze te „bankiety, wernisaże” ale 
„Najważniejsze, żeby znaleźć przy-
jaciela” – powiedziała Alicja Majew-
ska nawiązując do tytułu kolejnej 
piosenki, którą wykonała.
Swoje wielkie „pięć minut” miał 
również sam kompozytor, który przy 
okazji wspomnień tryskał humorem.
– Chciałem teraz zagrać piosenkę, 
która sprawiła mi szalenie wiele 
przyjemności. Przed laty na dwóch 
różnych festiwalach, na dwóch róż-
nych kontynentach, bo w  Hawanie 
i  w  Bratysławie, dwie różne artyst-
ki, Edyta Geppert i  Alicja Majewska 
tego samego dnia wykonały tę samą 
piosnkę, moją piosenkę. Za wykona-
nie tejże otrzymały Grand Prix. Obie 
panie w  nagrodę dostały bardzo 
dużo – nie bójmy się tego słowa – 
pieniędzy. Ja wówczas również otrzy-
małem bardzo wiele… satysfakcji – 
powiedział Włodzimierz Korcz.
Ten wielki przebój to oczywiście 

„Jaka róża taki cierń” do słów Jacka 
Cygana. Jego specjalną, niezwykle 
energetyczną, wersję fortepianową 
zagrał kompozytor w  Słupnie, za 
co otrzymał kilkuminutową owację. 
Podczas koncertu nie zabrakło wąt-
ków bardzo osobistych. Artystka za-
śpiewała ulubioną piosenkę swojej 
mamy zatytułowaną „Podróżą każ-
da miłość jest” – To jest piosenka 
o  miłości, która wcale nie jest ba-
nalnym temat, jak mówią niektórzy. 
W  świecie, w  którym żyjemy, gdzie 
wszelkie wartości się dewaluują, 
jest to jedyny temat, który należy 
traktować poważnie – zapowiedzia-
ła swój utwór piosenkarka.
22 marca ukazała się nowa pły-
ta Alicji Majewskiej zatytułowana 
„Apetyt wciąż na życie mam”. I  ten 
tytuł doskonale oddaje tempera-
ment artystki, która mimo upływu 
czasu wciąż poraża swoim głosem 
i energię na scenie.

Andrzej Wiśniewski 

MARTYNIUK
ZENEK

Alicja Majewska wciążka tryska energią na scenie.
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 SĄSIEDZI ZNANI I NIEZNANI

Żołnierz i bohater Powstania Warszawskiego 

PROJEKT SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

Wybitny poseł II Rzeczypospolitej

Był synem właścicielki majątku 
Barcikowo. Od najmłodszych lat 
ciągnęło go do wojaczki. Przez całe 
swoje życie walczył o niepodległą 
Polskę. Jako młody chłopak brał 
udział w wojnie z bolszewikami, 
podczas której dostał się do niewo-
li. Bronił powstańczej Warszawy, 
odznaczony został Krzyżem Wa-
lecznych i Virtuti Militari. Przeżył 
obóz jeniecki w Niemczech.  
Jan Tarnowski urodził się 1 marca 
1904 roku w rodzinie ziemiańskiej. 
Syn Wandy z domu Dunin-Mieczyń-
skiej, właścicielki 310 -hektarowe-
go majątku Barcikowo i Stanisława 
właściciela majątku w Kamienicy w 
powiecie płońskim, działacza i sę-
dziego gminnego, dwukrotnie wię-
zionego za uczestnictwo w akcjach 
popierających polonizację w sądach 
i urzędach w 1905 roku.  

Uczennice Szkoły Podstawowej im. 
arb. A. J. Nowowiejskiego w Słup-
nie: Olga Kosińska, Klaudia Ramu-
towska pod opieką Anny Mrozow-
skiej biorą udział w  projekcie or-
ganizowanym cyklicznie od 1994r. 
przez Kancelarię Sejmu. Projekt 
Sejm Dzieci i  Młodzieży ma na 
celu zaktywizowanie młodzieży na 
rzecz własnej społeczności lokal-
nej oraz upowszechnienie wiedzy 
na temat działania polskiego sej-
mu i demokracji parlamentarnej.
 
 W  tym roku projekt nosi tytuł „ 
Posłowie II Rzeczypospolitej – ich 

 Jan ukończył Państwowe Gim-
nazjum im. Władysława Jagiełły w 
Płocku. Jako członek Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, uczestniczył w 
rozbrajaniu Niemców w 1918 roku. 
Rok później uciekł z domu i zacią-
gnął się do oddziału Strzelców Wiel-
kopolskich, a po zwycięskim zakoń-
czeniu powstania trafił do Korpusu 
Kadetów w Modlinie. Uczestniczył w 
wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
roku. W bitwie pod Sarnową Górą 
trafił do niewoli, z której uciekł. Po 
ukończeniu Szkoły Podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu w 1926 roku 
został dowódcą szwadronu tatar-
skiego. W kampanii wrześniowej 
1939 roku, jako rotmistrz był dowód-
cą szwadronu 13 pułku ułanów Wi-
leńskiej Brygady Kawalerii. Po rozbi-
ciu pułku pod Suchowolą i jego roz-
proszeniu przedostał się do Warsza-
wy i rozpoczął walkę w konspiracji. 

losy i  działalność w  okresie II woj-
ny światowej i okupacji.” Uczennice 
mają za zadanie zapoznać jak naj-
szersze grono osób z wybraną przez 
siebie postacią posła, którego dzia-
łalność związana była z regionem.
Projekt konstytucji
 Olga i Klaudia wybrały osobę Mie-
czysław Niedziałkowskiego – trzy-
krotnego posła na sejm w  okresie 
międzywojennym, który startował 
z listy PPS z okręgu płockiego. Mie-
czysław Niedziałkowski w odrodzo-
nej Polsce, w  nowo wybranym Sej-
mie Ustawodawczym odegrał klu-
czową rolę. Podjął on inicjatywę jed-
nolitego występowania wszystkich 

Pracował w Szpitalu Maltańskim 
utworzonym przez Związek Polskich 
Kawalerów Maltańskich na czas 
wojny w Pałacu Mniszchów przy 
ulicy Senatorskiej 40. W Powstaniu 
Warszawskim, jako komendant Ob-
wodu Wola Armii Krajowej walczył 
pod pseudonimem Waligóra. Ciężko 
ranny 8 sierpnia 1944 roku został 
przetransportowany kanałami na 

Stare Miasto, potem do Śródmie-
ścia. 2 października awansował do 
stopnia podpułkownika.
 Obwód Wola obejmował trzy 
rejony. Pierwszy rejon dowodzony 
przez por. Stanisława Gabryszew-
skiego ps. „Bollo” skupiający ok. 700 
żołnierzy, działający w okolicy Ulry-
chowa i willowej dzielnicy Koła, póź-
niej w Puszczy Kampinoskiej. Rejon 
II dowodzony przez kpt. Wacława 
Stykowskiego ps. „Hal” obejmował 
ulice Obozową, Wawrzyszewską, 
Św. Stanisława, Deotyny, Ostroro-
ga. Do sukcesów żołnierzy tego re-
jonu należy zaliczyć zdobycie szkoły 
przy ulicy Gostyńskiej i warsztatów 
kolejowych przy ulicy Kolejowej, 
zniszczenie niemieckiego czołgu i 
zdobycie dużej ilości broni. Później 

posłów z  okręgu płockiego w  spra-
wach Mazowsza płockiego, nieza-
leżnie od różnic politycznych, zgłosił 
własny projekt konstytucji 30 maja 
1919r.

Obrońca stolicy
 Po wybuchu II wojny świato-
wej uczestniczył czynnie w  obro-
nie Warszawy, współorganizując 
Robotniczą Brygadę Obrony War-
szawy. Od 20 września, jako jeden 
z  trzech przedstawicieli PPS został 
członkiem ponadpartyjnego Komi-
tetu Obywatelskiego przy Dowódz-
twie Obrony Warszawy. Za udział 

przeorganizowani w batalion im. 
Sowińskiego skutecznie walczyli na 
terenie fabryki Norblina i browaru 
Haberbuscha. Rejon III dowodzony 
przez kpt. Stanisława Stefaniaka 
ps. „Stefan” obejmował ulice Skier-
niewicką, Grzybowską i Dworską 
oraz okolice Dworca Zachodniego. W 
tym rejonie wyróżnił się liczący ok. 
420 żołnierzy III batalion Oddziału 
Wojskowego Pogotowia Powstań-
czego Socjalistów dowodzony przez 
kpt. Karola Kryńskiego ps. „Waga” 
walczący na barykadach ulicy Wol-
skiej i zajezdni tramwajowej przy 
ulicy Młynarskiej. Przypisuję mu się 
też zorganizowanie skutecznego za-
machu na Alfreda Dehnera niemiec-
kiego naczelnika warsztatów tram-
wajowych „Wola”. Zgrupowanie 
Obwodu Wola AK Waligóry szczyci 
się dużymi akcjami w Powstaniu 
Warszawskim.
 Po upadku powstania komen-
dant zgrupowania Jan Tarnowski 

w  obronie Warszawy odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Uczestniczył 
w  rozpoczęciu działalności konspi-
racyjnej PPS Wolność Równość Nie-
podległość. Został członkiem Rady 
Politycznej Służby Zwycięstwu Pol-
ski i komisarzem cywilnym.

Stracony w Palmirach
 Aresztowany przez Gestapo 24 
grudnia 1939 roku, osadzony na 
Pawiaku, a  następnie 21 czerwca 
1940 r. zamordowany w  Akcji AB 
w Palmirach.
 Mieczysław Niedziałkowski może 
być przykładem dla wszystkich, któ-
rzy współdecydują o  losach Ojczy-
zny tej dużej i  tej małej. W  latach 
pokoju sumiennie pracował w  par-
lamencie Rzeczypospolitej, w latach 

trafił do obozu jenieckiego Wolden-
berg w Niemczech. Do kraju wrócił 
w marcu 1945 roku i przyjął nazwi-
sko Stefan Mazurkiewicz. Osiedlił 
się w Raciążu, ale pracę rozpoczął 
w Raciborskiej Fabryce Mydła na 
Śląsku. 18 marca 1947 roku ujawnił 
swoje prawdziwe nazwisko wła-
dzom komunistycznej Polski, zmarł 
jedenaście dni później w szpitalu w 
Katowicach. Za swoje czyny bojowe 
odznaczony został Krzyżem Walecz-
nych i Virtuti Militari, oraz Krzyżem 
Zasługi, Medalem 3 maja, Medalem 
za Długoletnią Służbę, Medalem 
za Wojnę 1918-1921. W niepodległej 
Polsce w 1989 roku upamiętniony 
jest na wielu medalach i na znaczku 
drugiego obiegu. 

Konrad Jan Waluś 

wojny organizował opór przeciwko 
Niemcom.
 Dla każdego z  nas – młodych 
i  dorosłych może być przykła-
dem działalności patriotycznej, 
obywatelskiej.
Postać Mieczysława Niedziałkow-
skiego jest mało znana, dlatego 
uczennice postanowiły dotrzeć do 
jak najszerszego grona ze swoją pre-
zentacją multimedialną, która przy-
bliżyła działania, życie tego wybit-
nego posła. Bardzo ciepło przyjęte 
były na sesji Rady Gminy w Słupnie, 
w  Szkole Podstawowej im. Małego 
Powstańca w  Święcieńcu. Mamy 
nadzieję, że wszystkie ich działania 
skończą się 01.06. 2019r. udziałem 
w  posiedzeniu plenarnym Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. (am)

Ppłk Jan Tarnowski Oznaka Zgrupowania Obwodu
Wola AK Waligóra

Znaczek poczty drugiego obiegu
Więzień stalagu Woldenberg

zdjęcie ze zbiorów rodzinnych S. Tarnowskiego

16-letni ochotnik wojny 1920 r.
zdjęcie ze zbiorów rodzinnych S. Tarnowskiego

Uczenice zaprezentowały swoją 
pracę na sesji Rady Gminy

Podziękowania i gratulacje 
od przewodniczącej rady 
Małgorzaty Sawickiej Uczennice ze Słupna z wizytą w szkole w  Święcieńcu
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ANDRZEJ LEWANDOWSKI – MIESZKANIEC SŁUPNA W ŚWIECIE WIELKIEGO MOTOSPORTU 

W drodze na szczyt
Bez wątpienia jednym z  najlep-
szych polskich kierowców wyści-
gowych startujących za granicą był 
w minionym sezonie (w roku 2018) 
Andrzej Lewandowski. Polak poja-
wiał się na kolejnych obiektach se-
rii GT Open oraz Lamborghini Su-
per Trofeo i  albo wygrywał, albo 
często był na podium. W  efekcie 
Lewandowski został mistrzem se-
rii GT Open w klasie AM.
Jesteś mistrzem serii Internatio-
nal GT Open w swojej klasie. Uwa-
żasz to za duże osiągnięcie czy tyl-
ko przystanek w  realizacji innego 
celu?
 Andrzej Lewandowski: Biorąc pod 
uwagę, jaką mieliśmy konkurencję 
w  tamtym roku, to taki wynik mu-
szę uznać za sukces. W  wyścigach 
międzynarodowych są trzy klasy kie-
rowców – mają oni brązowe, srebrne 
oraz złote licencje. Są również platy-
nowe, ale to troszkę inna para kalo-
szy. Ten przydział się zmienia – kie-
dy ktoś nie osiągnie w danym okre-
sie odpowiednich wyników, to kla-
sa spada i na odwrót. Kiedy kończy 
się 30 lat i nie jeździło się przez pe-
wien czas, zawodnik otrzymuje brą-
zową licencję, taką, jaką mam ja. 
W poprzednim sezonie w mojej kla-
sie znalazło się wielu kierowców, 
którzy kiedyś mieli srebrne czy zło-
te licencje i  są naprawdę utytuło-
wani. Oni wszyscy startowali wła-
śnie w klasie AM. Fakt, że zdobyłem 
mistrzostwo International GT Open 
w takiej obsadzie uważam za spore 
osiągnięcie.
Jest to też zarazem przystanek 
w rozwoju, w tym roku planuję, bo-
wiem starty w klasie Pro AM, ale ra-
czej będzie to już seria Blancpain GT 
Series. GT Open i Blancpain to zde-
cydowanie najbardziej prestiżowe 
cykle wyścigów dla samochodów 
GT3. Ściga się tam wielu znanych 
zawodników i oba te cykle są na bar-
dzo wysokim poziomie. Poznałem 
już GT Open, więc teraz prawdopo-
dobnie nadejdzie czas właśnie na 
Blancpain GT Series.
Jak przygotowujesz się do sezonu?
 Przede wszystkim staram się 
dbać o  formę fi zyczną – rowerek, 
siłownia itp. Jeśli chodzi jednak 
o styczność z samochodem, to zaraz 
przed sezonem mam około trzech 
dni testów, a  później przygotowuję 
się na bieżąco.
Jak w hierarchii wyścigowych serii 
ustawiłbyś GT Open? Czy to mocno 
liczące się imprezy?
 Jeśli chodzi o  wyścigi samo-
chodów GT3, to jednak na samym 
szczycie postawiłbym Blancpain 
GT Series, czyli cykl, w którym chcę 
startować w  tym roku. Co ciekawe, 
niedawno nawet Felipe Massa po-
wiedział, że trend w światowym ści-
ganiu nieco się zmienia. Ze wzglę-
du na to, jakie są koszty przedosta-
nia się do Formuły 1, w niższych se-
riach zwyczajnie pojawiają się lepsi 
zawodnicy. Może bez takich budże-
tów, jednak umiejętnościami czę-
sto przewyższają tych z  F1. Popa-
trzmy na Blancpain – każda marka 
wystawia kierowców fabrycznych, 
więc te wyścigi są naprawdę bardzo 
trudne. Średnio startuje około 14 ta-
kich załóg. W GT Open startowałem 
bardziej dla siebie, traktowałem to, 
jako hobby.

Wcześniej startowałeś w  wyści-
gach długodystansowych lub 
w Lamborghini Super Trofeo. Skąd 
w  ogóle decyzja o  przejściu do GT 
Open?
 Po serii Super Trofeo chciałem 
spróbować swoich sił w  samocho-
dzie GT3. Jest to już prawdziwa wy-
ścigówka. Super Trofeo czy pucha-
rówki Porsche to samochody o wiel-
kiej mocy, ale jeśli chodzi o  zawie-
szenie itd., to są one bardziej opar-
te na autach cywilnych przeznaczo-
nych na drogę. GT3 to wyścigówka 
zbudowana od podstaw. Huracan 
GT3 to auto bardzo podobne tech-
nologicznie do Audi czy Mercedesów 
z  tej klasy, zdecydowanie mniej na 
przykład do samego Huracana Su-
per Trofeo.
Jaka jest różnica na okrążeniu mię-
dzy Lamborghini Huracanem GT3 
a wersją Super Trofeo?
 Zależy od toru – w  przypadku 
obiektów szybkich, z  małą liczbą 
zakrętów, jak np. Monza, ta różnica 
jest stosunkowo niewielka, w okoli-
cach pół sekundy. W przypadku to-
rów bardziej krętych, jest to już oko-
ło dwóch sekund. Niekiedy więcej.
Jak Huracan GT3 wygląda na tle po-
zostałych samochodów tej klasy?
 Obecnie najlepszym autem pod 
względem BOP [balance of perfor-
mance – przyp. red.] jest Audi R8 
LMS GT3, a  tuż za nim jest Merce-
des. Natomiast na szybkich torach, 
np. Monza i  Spa, najlepsze czasy 
uzyskiwało BMW.
Jak poznaliście się z Giulio Borleng-
him, twoim partnerem z samocho-
du z serii GT Open?
 Startowałem w  zespole Vincen-
zo Sospiri Racing, więc nabór leżał 
właśnie w ich gestii i oto oni wybra-
li Brazylijczyka. To młody chłopak, 
który ma 23 lata i  ciągle się rozwi-
ja. Po raz pierwszy jechał w tej klasie 
i  radził sobie dobrze. Byliśmy zgra-
nym duetem.
Startowałeś na wielu pięknych 
obiektach. Który z nich podobał ci 
się najbardziej?
 Zdecydowanie najbardziej lubię 
tor Silverstone, chociaż muszę po-
wiedzieć, że jest to obiekt bardzo 
wymagający, najtrudniejszy do na-
uczenia. Jest to tor długi, ma wiele 
zakrętów. Pod tym kątem podobnie 
jest na Spa-Francorchamps – to ko-
lejny bardzo trudny, długi, ciekawy 
tor, który mi się podoba. Atutem se-
rii GT3 jest to, że jeździmy po słyn-
nych torach na całym świecie. Bar-
dzo lubię też Monzę – takiej atmos-
fery nie ma nigdzie na świecie. Re-
stauracje, spotkania, całe to życie 
również poza torem, wszystko to we 
Włoszech jest naprawdę wyśmieni-
te. Każdy obiekt ma w sobie coś cie-
kawego i wyjątkowego.
Wygrywaliście wyścigi w  Estoril 
oraz na Spa-Francorchamps – dla-
czego akurat tam było to możliwe, 
a  w  przypadku innych wyścigów 
nie było już tak kolorowo?
 Regulamin serii GT Open jest 
taki, że kiedy wygrywa się jeden wy-
ścig, to bardzo ciężko wygrać już ko-
lejny. Otrzymuje się coś na kształt 
kary, gdzie obowiązkowy postój 
w boksach musi być przedłużony na 
przykład o  20 sekund. Wtedy tra-
ci się wiele pozycji. W  Estoril oraz 
na Spa wszystko po prostu ułożyło 

szukacie złotego środka?
 Zazwyczaj wygląda to tak, że ze-
społy są już na tyle doświadczone, 
że te samochody bazowo ustawione 
są niemal idealnie. Oczywiście my 
również wtrącamy jakieś uwagi, ale 
zazwyczaj samochód jest doskonale 
przygotowany do wyścigów. Na pod-
stawie naszych przemyśleń wpro-
wadzane są tylko niewielkie zmiany.

Jakie masz plany na przyszłość?
 Jak już wspominałem, celu-
ję w Blancpain GT Series. Myślę też 
nad zmianą samochodu. Może bę-
dzie to Audi albo Mercedes. Na ten 
moment nie mam jeszcze sprecyzo-
wanych planów.

Rozmawiał: Wojciech Garbarz
(Wywiad ukazał się na łamach

magazynu WRC)

się po naszej myśli. Dodatkowo na 
Silversone mimo wspomnianej kary 
również wygraliśmy w  swojej kla-
sie, a gdyby nie ta taka, zajęlibyśmy 
miejsce na podium w Pro AM.
A  tor w  Barcelonie? Tam zebrali-
ście najmniej punktów…
 W  Barcelonie po prostu potrze-
bowaliśmy dowieźć określoną licz-
bę punktów, aby zapewnić sobie 
mistrzostwo, więc nie było potrze-
by naciskania. Jechaliśmy spokoj-
nie i już w pierwszym wyścigu udało 
nam się zapewnić tytuł.
Tęsknisz za wyścigami długody-
stansowymi?
 Wyścigi 24-godzinne są bar-
dzo wyczerpujące. W ich trakcie nie 
można cały czas jechać na sto pro-
cent, pojawia się jazda w nocy itd., 
ale kiedy dojeżdżasz do mety i sta-
jesz jeszcze na podium, to satysfak-
cja jest ogromna. Pamiętam zwycię-
stwo w Dubaju kilka lat temu, to 
było spore przeżycie. Na pew-
no obecnie jestem dużo 
lepszym kierowcą.
Mówisz, że jesteś te-
raz lepszym zawod-
nikiem. Skąd się to 
bierze?
 Startując w  bar-
wach Vincenzo Sospiri 
Racing, mam do czynie-
nia z wieloma doskona-
łymi zawodnikami. Nie-
którzy są utytułowa-
ni, mają na swoich kon-
tach zwycięstwa w  azjatyckiej se-
rii Blancpain itp. Oni wszyscy jeżdżą 
od dziecka, więc mogę się niejako od 
nich uczyć. Analizuję telemetrię i te-
raz widzę swoje braki. Jeżdżąc z nimi 
non stop, mogę się poprawiać.
Jak dobiera się ustawienia samo-
chodu w  duecie – ten lepszy ma 
więcej do powiedzenia, czy raczej 




