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rozpoczęliśmy nowy rok. Wierzę, że dla każdego 
z Państwa będzie to rok szczególnie dobry i pełen 
sukcesów. Za nami też pierwszy rok nowej kadencji 
mojej oraz rady Gminy. już w poprzednim numerze 
opisywaliśmy nasze działania i realizacje, których 
dokonaliśmy dzięki wspólnej drodze jaką sobie wy-
znaczyliśmy. W nowym roku i z nowym uchwa-
lonym budżetem gminy mamy nowe cele. Wierzę, 
że dzięki wzajemnemu zrozumieniu oraz wsparciu 
mieszkańców w podejmowaniu decyzji będziemy 
nadal realizować nasze zamierzenia. jestem prze-
konany, że również ten rok dla naszej gminy okaże 
się czasem udanym, który wspólnie bardzo dobrze 
wykorzystamy. tego nam wszystkim życzę.
Przedstawiam Państwu pierwszy w tym roku numer 
Gminnego biuletynu informacyjnego Gminy Słupno. 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wraz 
z redakcją pisma przygotowaliśmy tematy, której 
najbardziej Państwa interesują. W pierwszym nume-
rze tegorocznego biuletynu przygotowaliśmy mate-
riał o koncepcji drogi DK 62 naszych wnioskach oraz 
uwagach jej dotyczących. Przedstawiam Państwu 
stanowisko moje, rady Gminy oraz mieszkańców, 
którzy wypowiedzieli się na ten temat. od 1 lute-
go po trudnych negocjacjach z Komunikacja miejską 
zmianie uległ rozkład linii 130 i znacznie wzrosły 
koszty obsługi tej linii. Dla mieszkańców korzystają-
cych z autobusu linii 130 Komunikacja miejska przy-
gotowała nowy rozkład jazdy.
W biuletynie znajdą Państwo informacje o wyda-
rzeniach, które odbyły się w naszej gminie, infor-
macje ze szkół, przedszkola, żłobka, biblioteki, GoK 
i GoPS w Słupnie. Poznacie historię znanej bok-
serki, która odwiedziła naszą gminę, ciekawostki 
z urzędu Stanu cywilnego w Słupnie oraz historie 

spisane przez uczestników Klubu miłośników Hi-
storii działającym na naszym terenie. W numerze 
znajdują się również zaproszenia na spotkania, 
które planujemy w najbliższej przyszłości w tym 
kalendarz planowanych imprez. 
mam przyjemność poinformować, że z począt-
kiem nowego roku uruchomiliśmy dla Państwa 
nową aplikację bliSKo, która będzie powiadamiać 
o istotnych informacjach z gminy (w zależności od 
Państwa wyboru). Po zainstalowaniu powyższej 
aplikacji na Państwa telefonach i uruchomieniu jej 
będzie możliwość otrzymywania bezpłatnie infor-
macji dotyczących m.in. odpadów ( harmonogramy, 
przypomnienia), alarmów, zmian w komunikacji, 
imprez kulturalnych i edukacyjnych itp.

zachęcam również do śledzenia naszych 
oficjalnych stron: www.slupno.eu 
a także serwisów społecznościowych:

 urząd Gminy słupno oraz Marcin zawadka 
Wójt Gminy słupno, 

 zawadka.marcin70

 @zawadkaMarcin
W każdej sprawie pozostaje do Państwa 
dyspozycji w urzędzie Gminy słupno w środy 
w godzinach od 8.00 do 16.30

Szanowni Czytelnicy!

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  
prowadzonego dla dochodów Gminy słupno:
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020
ViStula bank Spółdzielczy
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 81 - naczelnik wydziału
(24) 267 95 62 - woda
(24) 267 95 75 - rolnictwo
(24) 267 95 85 - odpady

Kadry:
(24) 267 95 66

Promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 88

Jednostki organizacyjne 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej  
w Słupnie - (24) 261 91 78
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie  
- (24) 266-72-80
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: Magdalena Kubacka
Druk: Drukarnia Szmydt, 
ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, 
e-mail: szmydt@onet.pl
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sŁuPNO cHce OBWODNIcy
z końcem roku 2019 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad przedstawiła koncepcję rozbudowy drogi krajowej nr 62 
na odcinku Płock - Wyszogród. Na początku grudnia odbyły się 
spotkania informacyjne z gminami, przez które przebiega 30 - 
kilometrowy odcinek trasy.
Zanim odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, Gene-
ralna Dyrekcja w lipcu ubiegłego roku podpisała umowę na opra-
cowanie wyżej wspomnianej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Konsorcjum eGiS Poland SP. 
z o.o.-HPc PolGeol Sa za blisko 3,6 mln. zł ma rok na wykonanie 
zadania. Projekt dotyczy m.in. poszerzenia istniejącej drogi, dosto-
sowanie jej konstrukcji do obciążenia do 115 Kn/oś, przebudowanie 
skrzyżowań, w tym wydzielenia relacji skrętnych, budowę ciągów 
pieszo - rowerowych, budowę nowych i remont starych zjazdów, 
budowa/przebudowa zatok autobusowych itd. Po spotkaniu, 
w dniu się 9 grudnia 2019 roku w urzędzie Gminy Słupno miesz-
kańcy mieli możliwość złożenia wniosków i uwag do zaprezentowa-
nej koncepcji, która wzbudziła szeroki sprzeciw społeczny. Swoje 
uwagi przygotował również Wójt Gminy Słupno. na sesji, w dniu 
17 grudnia 2019 roku radni Gminy Słupno przyjęli jednogłośnie 
uchwałę, która negatywnie zaopiniowała koncepcję rozbudowy 
drogi krajowej nr 62. Gmina Słupno po analizie przedłożonej doku-
mentacji w piśmie przesłanym wraz z uwagami złożonymi przez 
mieszkańców 18 grudnia 2019 r. do GDDK i a oraz firmy egis Poland 
Sp. z o.o. przedstawiła swoje stanowisko:
Gmina Słupno jest najprężniej rozwijającą się gminą przylegającą 
do tej drogi na odcinku do Wyszogrodu. bezpośrednie sąsiedztwo 
z Płockiem jak również wysokie nakłady inwestycyjne Gminy, na 
przestrzeni lat spowodowały intensywny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i około mieszkaniowego w miejscowościach Słupno 
i cekanowo. Droga krajowa na terenie gminy Słupno stanowi główny 
szkielet układu komunikacyjnego, wokół którego powstały osiedla 
mieszkaniowe oraz prowadzone są liczne działalności gospodarcze 
i dawno już tereny położone wzdłuż drogi krajowej na terenie gminy 
Słupno straciły swój wiejski charakter. obszary położone wzdłuż 
drogi krajowej są przeznaczone w planie miejscowym zagospodaro-
wania przestrzennego na cele inne niż rolne, są to tereny usługowe, 
produkcyjne, a enklawy międzyleśne stanowią skupiska zabudowy 
mieszkaniowej i w przeważającej większości tak są dziś użytkowane. 
nie bez znaczenia jest również fakt, że drogi gminne dochodzące do 
drogi krajowej są szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców pół-
nocnej części gminy. Wyniki badań natężenia ruchu przeprowadzone 
dla potrzeb tej koncepcji, potwierdzają fakt, że duże natężenie ru-
chu w tym obszarze stanowi przepływ pojazdów na terenie gminy 
Słupno - 16 tys./dobę – pomiar na wysokości ul. Królewskiej, 8 tys./
dobę pomiar na wysokości ul. miszewskiej. Daje to świadectwo te-
zie, że droga krajowa na terenie gminy Słupno to nie tylko przejazd 
tranzytowy ale w dużej mierze skumulowany ruch wewnętrzny i roz-
wiązania koncepcyjne muszą to uwzględniać.
Początek koncepcji stanowi droga do mirosławia i droga wewnętrz-
na. W zaproponowanym rozwiązaniu w drogę gminną oraz w drogę 
wewnętrzną wpięte zostały drogi serwisowe, od strony północ-
nej jako uciąglenie drogi gminnej – ulicy Królewskiej. Droga gminna 
stanowi dojazd do wsi mirosław i ul. mazowieckiej w cekanowie, jak 
również do bazy surowcowej Pern Sa (29 zbiorników na ropę naf-
tową o pojemności od 12 do 100 tyś metrów sześciennych- to nie 
bez znaczenia) Ponadto przy drodze do mirosławia położone są fir-
my obsługiwane w większości transportem ciężarowym. ulica Kró-
lewska km 124+249, która to droga zbiera ruch pojazdów nie tylko 
z części cekanowa ale również z północnej części gminy, nie jest 
przewidziana do bezpośredniego wpięcia w drogę krajową - a jako 
kontynuacja drogi serwisowej na skrzyżowaniu mirosław. Z ulicy 
Królewskiej wykonany jest wjazd do firmy PonZio, która jest jedną 
z największych na terenie gminy Słupno. W koncepcji brakuje rozwią-
zania komunikacji dla tego zakładu produkcyjnego. Po południowej 
stronie przy drodze wewnętrznej zlokalizowane między innymi firmy 
transportowe i betoniarnia. Zdaniem gminy zaproponowane skrzyżo-
wanie zdecydowanie nie obsłuży w sposób należyty ruchu, nie tylko 
w godzinach szczytu. biorąc pod uwagę fakt, że cały odcinek drogi 
krajowej objęty koncepcją przewiduje, prędkość w terenie zabudowa-
nym 50 km/h, władze gminy zawnioskowałyo zaprojektowanie ronda 
w celu upłynnienia ruchu.
jeśli chodzi o ul Królewską w koncepcji nie uwzględniono skrzyżowa-
nia, wjazdu i wyjazdu z ulicy Królewskiej oraz rozwiązań projektowych 
dotyczących obsługi firmy PonZio. Przy tak dużym natężeniu ruchu 
zasadne jest zaprojektowanie wyjazdu z rozbudowanym lewoskrętem 
z ulicy Królewskiej wraz z uwzględnieniem komunikacji dla działki, na 
której znajdują się magazyny firmy PonZio.
W koncepcji zaprojektowane zostało skrzyżowanie z ulicą Północną 
i myśliwską jako rozbudowane o skrzyżowania z „uciągleniami dróg 
gminnych” i jezdni dodatkowych. natomiast jezdnię dodatkową od 
strony północnej zaprojektowano jako ślepą ulicę z tzw. zawrotką 
mającą spełniać jednocześnie dojazd do firmy PonZio, wzdłuż stacji 
paliw obsługiwanej w tej koncepcji od projektowanego skrzyżowa-
nia, bez wjazdu bezpośredniego. Zaprojektowano skrzyżowanie z ulicą 

Północną wyprowadzając ruch lokalny w tym ciężki na nieurządzoną 
drogę gminną. Wzdłuż ulicy Północnej znajduje się zabudowa miesz-
kaniowa z firmą produkcyjną Gomix folie, zlokalizowaną bezpośrednio 
przy drodze krajowej, dla której nie przedstawiono w koncepcji sposo-
bu komunikacji. ulica Północna i obszar przyległy charakteryzuje się 
dużą deniwelacją terenu, a zaprojektowane skrzyżowanie zlokalizo-
wano w najniższym miejscu jego ukształtowania. na przedstawionych 
planszach brak sposobu zagospodarowania wód powierzchniowych 
z ulicy Północnej – linii naturalnego oraz projektowanego spływu 
wody, co powodować będzie poważną trudność z zagospodarowa-
niem wód opadowych i roztopowych z całego przyległego do ulicy 
Północnej terenu. Ponadto zaprojektowano zbiorniki retencyjno-in-
filtracyjne w miejscu, w którym obecnie znajdują się przepompow-
nia ścieków sanitarnych wraz z kolektorem tłocznym oraz przepust 
wód powierzchniowych. Zaproponowane rozwiązanie spowoduje 
konieczność przebudowy kolektora tłocznego poza projektowane 
skrzyżowanie. Południowa strona to skrzyżowanie z ulicą myśliwską 
oraz drogami serwisowymi. obowiązujący plan miejscowy określa 
komunikację tego osiedla przez drogę gminną – ul ceglaną. ulica 
myśliwska obecnie nie dochodzi do drogi krajowej, co uwzględnia 
wykonywany przez urząd Gminy projekt ulic na tym osiedlu. Ponadto 
zaproponowane w koncepcji drogi serwisowe, jako uciąglenie dróg 
gminnych mają obsługiwać firmy zlokalizowane wzdłuż drogi krajo-
wej iwmar, otel, yamaha, oraz osiedla mieszkaniowe, zlokalizowane 
przy ulicach myśliwskiej, Św. Huberta, ceglanej, Św. alberta, ustro-
nie po stronie południowej oraz firmy PonZio, Stacja Paliw, Gamix 
folie, Zajazd, Hotel oraz osiedla położone przy ulicach Północnej, 
Polnej, fiołkowej po stronie północnej. Zaproponowane skrzyżo-
wanie zdecydowanie nie obsłuży w sposób należyty ruchu, nie tylko 
w godzinach szczytu.
Zaprezentowany projekt zakłada rozbudowę skrzyżowanie z ulicami 
Wiejską i leśną wraz z drogami serwisowymi. obecnie skrzyżowa-
nie, to skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ludowej, ul. leśna bez prawa 
wjazdu na drogę krajową. ulice Wiejska, ludowa i leśna to drogi 
urządzone - ul Wiejska i ludowa nawierzchnia asfaltowa, ul. leśna 
kostka betonowa. ulica ludowa to droga, która obsługuje nie tylko 
ruch osiedlowy, ale również pojazdy rolnicze, w związku z tym prze-
niesienie głównego skrzyżowania w ul. leśną będzie wymuszało 
manewrowanie składami maszyn rolniczych albo po drogach osie-
dlowych albo serwisowych. nie bez znaczenia jest fakt przybliżenia 
projektowanych dróg serwisowych do istniejącej i nowej zabudowy 
mieszkaniowej. Zaproponowane rozwiązanie projektowe od stro-
ny ulicy Wiejskiej wyprowadza ruch w nieurządzoną ul Spacerową 
w kierunku zachodnim. Zaprojektowanie skrzyżowania pod takim 
kątem przybliża je do jaru - duża deniwelacja terenu oraz pozba-
wia możliwości wjazdu na działkę 238/4, na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza – warsztat samochodowy obsługujący min. 
samochody ciężarowe. Wjazd ten w ogóle nie został uwzględniony 
- działka jest zabudowa od strony ul. Spacerowej, w tym stanie pro-
jektowym pozostaje bez dostępu do drogi publicznej. Władze gmi-
ny proponują przeprojektowanie skrzyżowania Wiejska – ludowa 
z uwzględnieniem istniejącego sposobu zagospodarowania terenu 
i koniecznych wjazdów. jednocześnie objęcie realizacją części ulicy 
Spacerowej od ul. Wiejskiej do projektowanej drogi serwisowej.
W proponowanej koncepcji nie uwzględniono skrzyżowania z ul. Sosno-
wą która stanowi dojazd do drogi krajowej dla osiedla mieszkaniowego 
w cekanowie i Słupnie. W związku z tym zaapelowano o zaprojekto-
wanie lewoskrętów i pasa włączenia do drogi krajowej, co przy obecnej 
koncepcji odciążyłoby skrzyżowanie na ul. miszewskiej.
największą uwagę skupia główne skrzyżowanie w Słupnie, tj. z ulicą 
miszewską. należy przypomnieć, że w okolicach tej lokalizacji znajduje 
się między innymi urząd Gminy, ośrodek Zdrowia, poczta, apteka, 
sklepy, przesiadkowy zbiorczy przystanek autobusowy, z którego ko-
rzystają nie tylko autobusy Komunikacji miejskiej ale i firmy komer-
cyjne. Zwarta zabudowa mieszkaniowa począwszy od miszewskiej 
w kierunku ul. Sosnowej, obecnie 10 wjazdów bezpośrednich na drogę 
krajową po stronie północnej, w tym wjazdy na teren prowadzonych 
działalności gospodarczych oraz 10 wjazdów po stronie południowej, 
w tym wjazd do hoteliku i restauracji oraz wjazd w ul Wrzosową. Za-
proponowane rozwiązanie otwiera dziś zamknięte wyjazdy dróg gmin-
nych ul. brzozowej, ul. lipowej do dróg serwisowych nie uwzględniając 
wjazdu w ul Studzienną oraz wyjazd w ul. miszewską z ul. Wrzoso-
wej. odsunięcie dróg serwisowych po obu stronach w odległość 5 m 
od krawędzi jezdni drogi głównej, projektowanie pasów zieleni, brak 
rozwiązań potwierdzających budowę kanalizacji deszczowej, a także 
przesunięcie tych dróg serwisowych pod istniejącą zabudowę, czyni tę 
propozycję absolutnie nieakceptowalną przez władze gminy. Dlatego 
też zawnioskowano o zaprojektowanie ronda w celu upłynnienia ruchu 
z drogi powiatowej - ulicy miszewskiej lub zaprojektowanie skrzyżo-
wania skanalizowanego z użyciem lewoskrętów i pasa włączeń do 
drogi krajowej na całym odcinku po południowej i północnej stronie 
drogi na terenie zabudowanym.
W przedstawionym przez GDDK i a projekcie zostało przesunięte 
skrzyżowanie ul. Kościelnej z wjazdem na cmentarz oraz drogą ser-
wisową do ul. Pocztowej. Zaprezentowana koncepcja komunikuje ul. 

Kościelną – Kościół z cmentarzem, jednakże nie przewiduje miejsc 
postojowych przed cmentarzem, odjazd drogi serwisowej – włącze-
nie w ul. Pocztową nie uwzględnia przyjęcia do realizacji odcinka ul. 
Pocztowej pomiędzy projektowanymi w koncepcji „uciągleniami” oraz 
miejscami postojowymi wzdłuż ulicy na odcinku żłobka, GoPS-u i bi-
blioteki. Ponadto brak odniesienia co do podłużnego spadku drogi. 
różnica wysokości terenu ca.9m, brak komunikacji pieszej. Propozycja 
władz gminnych skupia się na zaprojektowaniu miejsc postojowych 
przy cmentarzu, ciągów pieszych wzdłuż drogi serwisowej do ul. Pocz-
towej, przyjęcia do realizacji odcinka ul. Pocztowej pomiędzy projek-
towanymi w koncepcji „uciągleniami” oraz miejscami postojowymi 
wzdłuż ulicy na odcinku Żłobka, GoPS-u i biblioteki. Zaprojektowano 
również przejście dla pieszych jednak nie jest to przejście podziemne, 
które w tym miejscu jest niezbędne. natomiast projektowany przy 
oSP zbiornik retencyjno- infiltracyjny otwarty usytuowany przy rze-
ce Słupiance, należałoby przeprojektować uwzględniając możliwość 
wykonania miejsc postojowych na niniejszej działce z przeznacze-
niem na samochody osobowe (dla strażaków oSP). Dodatkowo war-
to uwzględnić w tym miejscu ekran akustyczny doliny Słupianki od 
Kościoła do zabudowań oSP Słupno.
W koncepcji zaprojektowano rondo wraz z drogami serwisowymi. 
W ocenie gminy Słupno należałoby rozważyć skrócenie dojazdów 
do drogi powiatowej po stronie południowej oraz poprawę wpięcia 
ul. młynarskiej w drogę powiatową pod kątem przejezdności sa-
mochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych (dojazd do oczysz-
czalni ścieków).
W przedłożonej dokumentacji nie są oznaczone ekrany akustyczne. 
biorąc pod uwagę stopień zainwestowania terenu należałoby zapro-
jektować ekrany separujące hałas w terenie zabudowy mieszkanio-
wej, z zastosowaniem materiałów przezroczystych, uwzględniając 
również ukształtowanie terenu powodujące „niesienie się” hałasu.
W przesłanym stanowisku Wójt zaznacza, że: „niedopuszczalnym 
w ocenie władz gminy Słupno jest proponowanie przeniesienia tak 
dużego ruchu na drogi serwisowe, czyniąc z nich drogi gminne. Gmi-
na Słupno nie zgadza się z twierdzeniem, że takie rozdzielenie ruchu 
tranzytowego od lokalnego – to jest ograniczenie dostępności do 
drogi krajowej – podniesie bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pie-
szych. można jedynie odnieść wrażenie, że jest to próba zrzucenia 
problemu na samorząd. biorąc pod uwagę koszty utrzymania tych 
dróg „serwisowych” przez gminę, której budżet przy wielości zadań, 
obciążony zostałby w znaczący sposób oraz przeniesienie problemu 
tak dużego ruchu pojazdów na samorząd gminny, władze gminy nie 
akceptują tego rozwiązania projektowego. uważamy, że gdy doda-
my do tego zaproponowane rozwiązania włączeń poprzez skrzy-
żowania do drogi krajowej, osiągniemy efekt zakorkowanych dróg 
serwisowych, dróg gminnych i skrzyżowań w godzinach szczytu, co 
w żaden sposób nie poprawi bezpieczeństwa, komfortu ani czasu 
przejazdu, na co z taką nadzieją czekali samorząd gminy Słupno 
oraz mieszkańcy. nie bez znaczenia jest fakt, że w centrum Słupna 
przy obecnej zabudowie obsługiwanej bezpośrednio z drogi krajo-
wej nie ma miejsca na drogi serwisowe po obu stronach, ponieważ 
w efekcie przebiegałyby one w bardzo bliskiej odległości od zabu-
dowań, a w skrajnych przypadkach w odległości 4 m od istniejących 
budynków mieszkalnych, na co nie zgadzają się mieszkańcy. jeżeli 
ideą przebudowy DK62 jest poprawa jedynie ruchu tranzytowego, 
to należy rozważyć możliwość budowy obwodnicy, która ten ruch 
tranzytowy przejmie bez uszczerbku dla użytkowników dróg, omi-
jając tereny zurbanizowane na terenie gminy Słupno”.
W oczekiwaniu na odpowiedź do złożonych przez Gminę Słupno 
i mieszkańców uwag, Wójt Gminy Słupno wystosował pismo między 
innymi do ministra infrastruktury, GDDKia oraz Posłów ziemi płockiej, 
pisząc między innymi :
”…….nieporównywalnie prostszym rozwiązaniem i bez wątpienia 
bardziej akceptowalnym społecznie byłoby znalezienie miejsca na 
obwodnicę i wybudowanie jej w nowoczesnych europejskich standar-
dach, aniżeli „wciskanie” między zabudowę wbrew woli mieszkańców 
drogi, która nie spełni oczekiwań. biorąc pod uwagę fakt, że zarówno 
w planie miejscowym Gminy Słupno od 2006r zaplanowano rezerwę 
terenu pod obwodnicę drogi krajowej 62 (przebieg wówczas uzgodnio-
ny z GDDK i a), jak również w SiWZ realizowanego obecnie zadania jest 
mowa o „…opracowania wstępnego przebiegu ciągu alternatywnego 
jako drugiego wariantu w sytuacji, gdy z uwagi na zabudowę nie ma 
możliwości wykonania przekroju drogi klasy GP…”.
„…Gmina Słupno wnioskuje o pilną budowę obwodnicy, która przejmie 
ruch tranzytowy bez uszczerbku dla codziennych użytkowników dróg 
oraz mieszkańców, omijając tereny zurbanizowane gminy Słupno. Po-
trzeba obwodnicy Słupna była przedmiotem rozważań GDDK i a już 
na początku lat 2000. Wówczas już zauważono dynamiczny rozwój 
gminy. Skoro więc obwodnica Słupna lata temu już była rozważana, 
to dziś po 20 latach intensywnego rozwoju i braku jakichkolwiek re-
strukturyzacji DK 62 na tym odcinku jeSt PilnĄ i natycHmiaSto-
WĄ KoniecZnoŚciĄ.
Wobec powyższego zwracamy się o umieszczenie w planach inwesty-
cyjnych budowy obwodnicy Słupna.”

Marcin zawadka
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Rok 2019 dobiegł właśnie końca. Najwyższy czas, by rozpocząć 
podsumowania. W urzędzie stanu cywilnego w słupnie poli-
czyliśmy ile dzieci przyszło na świat, ile osób zawarło związek 
małżeński i wreszcie ile osób bezpowrotnie pożegnało się z tym 
najlepszym ze światów. Kierownik usc Monika Błaszczyk zgo-
dziła się podzielić tymi informacjami z czytelnikami Głosu słup-
na zapewniając przy tym, że jesteśmy jedyną redakcją, od której 
możecie się dowiedzieć takich informacji.
W 2019 roku w urzędzie Stanu cywilnego w Słupnie nie zarejestro-
wano urodzeń ale sporządzono 5 transkrypcji aktu urodzenia. Pole-
ga ona na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego 
dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej 
transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny 
polskiego aktu urodzenia, który zawiera adnotację o jej dokonaniu. 
„Dzieci rodzą się w szpitalu w Płocku czy w innym mieście w Polsce lub 
za granicą. tym samym rodzice rejestrują je w najbliższym urzędzie 
Stanu cywilnego. to wynika z ich świadomości i przyzwyczajeń. my 
możemy zanotować jedynie ilość zameldowań na naszym terenie” – 

mówi monika błaszczyk. na terenie gminy Słupno zameldowanych 
zostało 72 dzieci, w tym dużą przewagę miały dziewczynki, bo aż 
46. co w stosunku do 26 chłopców daje przewagę prawie podwójną. 
W Słupnie wybierane są tradycyjne imiona. Wśród dziewczynek kró-
lowała Zofia i Zuzanna, natomiast wśród chłopców marcel i leon. nie 
zanotowano nietypowych imion. Wynika to prawdopodobnie z tego, 
że rodzice w dzisiejszych czasach podchodzą poważnie do tej sprawy. 
raczej minęły czasy, gdzie ponosiła ich fantazja i królowały imiona 
bohaterów filmów, seriali lub innych postaci. należy przypomnieć, że 
od kilku lat dziecko może otrzymać dowolne imię. Dlatego też można 
spotkać się z różnymi imionami, jednak dzisiejszy rodzić kieruje się 
dobrem dziecka i jest świadomy, że dokonuje wyboru prawdopodobnie 
na całe życie swojej pociechy. 
Wójt Gminy Słupno, marcin Zawadka, chcąc wyróżnić dzieci zamiesz-
kujące na terenie gminy Słupno, wysyła do młodych rodziców list 
gratulacyjny oraz załączone body z herbem gminy Słupno. „jest to 
drobiazg ale myślę, że niewiele samorządów to robi. natomiast my 
chcemy aby nasi najmłodsi mieszkańcy czuli się zauważeni już od 
samego początku, gdyż to dla nich tworzymy i upiększamy „nasze 
miejsce” – mów marcin Zawadka. 
W urzędzie Stanu cywilnego w Słupnie w 2019 roku zarejestrowanych 
zostało 45 małżeństw, w tym siedem ślubów cywilnych zawartych 
w samym urzędzie oraz dwa śluby cywilne zawarte w plenerze. Kie-
rownik uSc zdradziła, że jeden ślub został zawarty z obywatelem nie-
miec. natomiast śluby w plenerze co prawda zdarzają się sporadycznie 
ale należy zauważyć, że duża grupa osób o nie pyta. Pary młode coraz 
częściej decydują się na plenerowy ślub w tym samym miejscu, w któ-
rym później odbywa się plenerowe wesele. najczęściej jest to restau-
racja, hotel lub dom weselny, który przy okazji dysponuje odpowied-
nim ogrodem – wówczas w przypadku niepogody goście najczęściej 
mogą po prostu przenieść się do budynku. Korzystając z możliwości 
organizowania ślubów w plenerze, młodzi często decydują się też 
na lokalizacje, które swoim charakterem dodają całemu wydarzeniu 
podniosłości: stary zamek, piękny pałacyk czy klimatyczny dworek. 
W Słupnie takie uroczystości odbyły się na sali weselnej w miszewku 
Strzałkowskim oraz zajeździe w cekanowie. Po zmianach w prawie 
z 2015 roku udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem jest możliwe, 
jeśli para młoda wyrazi takie życzenie i złoży odpowiedni wniosek. 
Warunki? W widocznym miejscu musi stać godło Polski, a ślub musi 
się odbyć w miejscu, które nie zakłóca powagi ceremonii i zapewnia 
bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Wynika z tego, że ślub pod 
wodą albo w powietrzu prawdopodobnie nie jest najlepszym (ani moż-
liwym do zrealizowania) pomysłem, ale już ogród, polana czy nawet 
las – jak najbardziej. oczywiście podczas ceremonii musi być również 
urzędnik. „Żeby wziąć ślub cywilny w plenerze należy złożyć specjalne 
podanie w urzędzie Stanu cywilnego Warto jednak wiedzieć, że stan-
dardowa opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi obecnie 
84 zł, natomiast przeprowadzenie ceremonii zaślubin w plenerze to 
koszt 1000 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ślub odbywa się w innym 

miejscu z przyczyn losowych, np. jedno z was przebywa w szpitalu” 
– mówi Kierownik uSc w Słupnie. W 2019 roku zanotowano również 
jedną transkrypcję aktu małżeństwa, co oznacza, ze mieszkaniec za-
warł związek małżeński za granicą. 
jak piszę o małżeństwach, nie uniknione jest napisanie o rozwodach. 
W poprzednim roku zanotowano 7 wyroków rozwodowych. jednak to 
nie odzwierciedla faktyczną liczbę, gdyż sprawy rozwodowe trwają 
czasem dość długo. natomiast sądy nie od razu przesyłają do uSc 
informację o zakończeniu związku małżeńskiego.
jednak jedną z pozytywnych informacji i najbardziej zaskakujących 
jest fakt, że również 7 par w roku 2019 świętowało 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. W naszej gminie już od jakiegoś czasu jest to spotkanie 
obchodzone bardzo uroczyście. Pary małżeńskie, które w danym roku 
mają zostać uhonorowane zostają zapraszane wraz z rodzinami na 
uroczystość. W poprzednim roku odbyła się ona w Hotelu tim Perła 
mazowsza w dniu 18 października. Wójt Gminy Słupno wraz z Kierow-
nikiem uSc wręczył parom dyplomy oraz medale przekazane przez 
Prezydenta Polski. Zostały złożone życzenia i gratulacje przy lampce 
szampana oraz torcie. następnie dla zaproszonych gości przygoto-
wany był uroczysty obiad. całą uroczystość uświetnił koncert marka 
ravskiego – śpiewaka i kompozytora polskiego. „takie uhonorowanie 
małżeństw z 50-letnim stażem odbywa się u nas w gminie już od 
kilku lat i jest to bardzo przyjemna tradycja zarówno dla samych ju-
bilatów jak i ich rodzin. to bardzo ważny czas dla tych osób. Przecież 
w dzisiejszych czasach to można powiedzieć, że rzadkość i to nie tylko 
w związku z rosnącą ilością rozwodów ale także wieku, którego doży-
wamy” – mówi monika błaszczyk - kierownik uSc.
Skoro napisałam o tak wspaniałym wieku pożycia to należałoby wspo-
mnieć o tej najbardziej nieprzyjemnej statystyce z poprzedniego roku. 
Z naszego świata odeszły 34 osoby, w tym jedna za granicą. mam 
nadzieję, ze w przyszłym roku te statystyki będą znacznie niższe, 
czego życzę sobie i czytelnikom.

Magdalena Kubacka

aKtualnoŚci

W słupnie rodzi się więcej dziewczynek

Dotacja rozliczona, czas na nowe działania
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
do końca stycznia każda organizacja pozarządowa, która otrzymała 
dotację miała obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego. W naszej gminie w 2019 roku Wójt Gminy Słupno ogło-
sił konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. ofertę 
można było złożyć na realizację następującego rodzaju zadania:
•	 organizację szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnic-

twie sportowym,
•	 organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci z terenu gmi-

ny Słupno,
•	 organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie 

gminy Słupno
•	 kompleksową organizację udziału reprezentantów z terenu gminy 

Słupno w turniejach na terenie województwa mazowieckiego jak 
i całego kraju

•	 propagowanie aktywnych form kultury fizycznej.
jednym z warunków jej przyznania było wniesienie wkładu własnego 
w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania. na ten 
cel przeznaczono 200 tys. zł i w marcu poprzedniego roku powołana 
w tym celu komisja konkursowa przyznała dotację aż siedmiu organi-
zacjom z naszego terenu. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Słupno 
całą kwotę przyznał na realizację poszczególnych zadań wspierają-
cych i upowszechniających kulturę fizyczną. 
„Greens Słupno” otrzymało kwotę 39 tys. zł na organizacje i prowa-
dzenie zajęć z koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno”. Stowarzyszenie działa 
na terenie gminy Słupno od 2015 roku i skupia około 70 osób uczniów. 
W ramach dotacji zapewniono uczestnikom: transport na mecze, ob-
sługę sędziowską, obsługę medyczną, zakup strojów sportowych, 
opłaty za zawodników wynikające z udziału w zawodach ligowych 
oraz licencji trenera i hali sportowej. cała otrzymana dotacja została 

wykorzystana zgodnie z zamierzeniami. Stowarzyszenie sfinansowa-
ło z własnych środków wynajęcie hali sportowej na treningi.
Po raz pierwszy o dofinansowanie wnioskował „ttKf Wiślanie Słup-
no” i otrzymał kwotę 5 tys.,00 zł na zakup strojów sportowych do 
biegania i promocje gminy w maratonach, w których nasza grupa 19 
biegaczy ze Słupna bierze udział. Dotacje wykorzystano w całości 
a jako wkład własny zaproponowano opłaty startowe w zawodach.
Klub Sportowy „Hoopers Słupno”, który zrzesza miłośników koszy-
kówki otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na obsługę 
trenerską i księgową, zakup sprzętu sportowego oraz licencji. Sam 
klub zapewnił opiekę pedagogiczną zawodników podczas spotkań. 
Zadanie, które otrzymało dofinansowanie nosiło nazwę: „chłopcy 
Słupna grają w kosza”.
najmłodszy klub sportowy z terenu gminy Słupno (powstał z począt-
kiem 2019r.) powstał pod nazwą „Wilki Słupno” i przez ten rok roz-
winął się bardzo imponująco. Znacząca tutaj była dotacja otrzymana 
w wysokości 3 tys. zł, która pozwoliła zakupić stroje i sprzęt sportowy 
dla zawodników. Sam klub organizował zajęcia na basenie, Hydromoc, 
treningi piłki nożnej. 
Po raz pierwszy wystąpiło o dofinansowanie również Stowarzyszenie 
Wodniaków Gminy Słupno „fliS” i otrzymało kwotę 3 tys. zł. Prze-
znaczono ją na promocję wydarzeń, zakup sprzętu wodniackiego, za-
kup pucharów i naród dla uczestników wyścigów kajakowych. Dzięki 
swojej dotacji w poprzednim roku zorganizowano po raz pierwszy 
turniej wędkarski w Stanicy „flis”.
Stowarzyszenie Kultury fizycznej Klub Sportowy „Soccers” Słupno 
działa w naszej gminie od 2016 roku i w poprzednim roku otrzymało 
sumę 4 tys. zł na zadanie pn. „trening-edukacja-Zabawa”. Pozwoliła 
ona na organizację obozu piłkarskiego letniego dla dzieci z terenu gmi-
ny Słupno. Dotacja została w całości wykorzystana, natomiast wkła-
dem własnym było ubezpieczenie i promocja związana z wyjazdem.

nie jest zaskakujące dla nikogo, że największą kwotę dotacji otrzymał 
w poprzednim roku Gminny Klub Sportowy „Delta Słupno”, który działa 
najdłużej na naszym terenie i zrzesza największą (ponad 150) liczbę 
zawodników piłki nożnej z terenu gminy Słupno. Wszyscy zawodnicy 
biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez mazowiecki Związek 
Piłki nożnej i odnoszą tam znaczące sukcesy. W poprzednich numerach 
„Głosu Słupna” pisaliśmy o meczu w finale Pucharu Polski w paździer-
niku. Swoją otrzymaną dotacje w wysokości 141 tys. przeznaczył m.in. 
na opłaty sędziowskie i regulaminowe, organizacje obozu sportowego, 
meczów i treningów, zakup sprzętu sportowego, udział w turniejach, 
badania zawodników, utrzymanie biska sportowego. Klub przeznacza 
również największe środki na wkład własny, z którego sfinansowane 
zostały stypendia dla zawodników, wynagrodzenie trenerów, organi-
zacje meczów i dofinansowanie obozu sportowego.
Z końcem roku uchwałą rady Gminy wszedł w życie nowy program 
współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Został on poprze-
dzony konsultacjami społecznymi i obliguje Wójta Gminy Słupno 
do ogłoszenia konkursów otwartych w tym roku. W związku z co-
raz większą liczba klubów, stowarzyszeń powstających na terenie 
gminy Słupno i to nie tylko o charakterze sportowym rada gminy 
zdecydowała rozszerzyć program o możliwość organizacji zada-
nia, którego głównym celem jest integracja społeczności lokalnej. 
Daje to możliwość wsparcia zadań o charakterze integracyjnym. 
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone konkursy. Warto też 
wspomnieć, ustawa przewiduje wsparcie dla działań organizacji 
pozarządowych poprzez tzw. „małe granty”, tj. dotacje w wyso-
kości do 10 tys. zł. Więcej informacji uzyskać można w urzędzie 
Gminy Słupno w pok. 19.b lub pod numerem telefonu: 24267-95-88. 

(MK)
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Przystanek 
Maluszka

Dzieciaki kodują, czyli 
o programowaniu w Niezapominajce

Przygodę z programowaniem i kodowaniem rozpoczęliśmy bardzo dawno 
temu. Początkiem był rok szkolnym 2016/2017 obecna wtedy grupa 5-6 
latków wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pt: „Smyki kodują - nauka 
Programowania dla każdego Przedszkolaka”. Program wzorowany był 
na koncepcji lindy liukas, autorki książeczek „Hello ruby” pochodzącej 
z finlandii. Systematycznie z główną bohaterką ruby zaczęliśmy po-
znawać niesamowity świat komputerów, robotów oraz programowania. 
Stworzone wówczas przez nas pomoce dydaktyczne, choć nie tak profe-
sjonalne jak obecne, pozwalały na atrakcyjną formę nauki. Dzięki zabawie 
wzbudziliśmy w dzieciach oraz w nas samych pasję do programowania. 
Kodowaliśmy tak naprawdę wszystko - od codziennych czynności takich 
jak mycie zębów po trudniejsze zadania, które wymagały cierpliwości, 
spokoju i przede wszystkim logicznego myślenia. Pod koniec roku dzieci 
i my wychowawcy byliśmy tak zafascynowani , że postanowiliśmy iść za 
ciosem. Podczas wakacji zespół nauczycieli stworzył pierwszą innowa-
cję pedagogiczną dotyczącą programowania i kodowania. Pani dyrektor 
analizując poprzedni rok pracy oraz nasze zaangażowanie wzbogaciła 
bazę dydaktyczną oraz wyposażenie przedszkola o nowe pomoce min. 
tablety i oprogramowanie z planszami do gry Scottie Go. Zabawy i za-
jęcia z wykorzystaniem tak atrakcyjnych metod i środków dydaktycz-
nych były dla wszystkich niezwykle interesujące. motywowały dzieci 
do aktywnej i samodzielnej działalności. Pozwalały przede wszystkim 
na wykorzystanie sprzętu multimedialnego w sposób wartościowy 

i kształcący. osiągnęliśmy wtedy także pierwsze sukcesy zdobywając 
nagrody rzeczowe w ogólnopolskich akcjach. Widząc efekty pracy oraz 
nasze zaangażowanie ponownie zainwestowestowano w nowoczesne 
środki zakupując pierwszego robota ozo oraz profesjonalną kratownicę. 
Sporo frajdy sprawiały nam zajęcia z ozobotem, wykorzystywaliśmy go 
do najróżniejszych zajęć i zadań. tworzenie kodów Qr, tras dla ozobota, 
układanie kubeczkowych wież czy dyktanda graficzne nie były już dla 
nas żadnym problemem. następne lata to kolejne wyzwania, oraz coraz 
większa wiedza i umiejętności. ewaluacja pracy, udział w różnego rodzaju 
szkoleniach i warsztatach pozwala na osiąganie jeszcze wyższego pozio-
mu edukacji w zakresie programowania i kodowania. nauczyciele mają 
coraz więcej nowych, kreatywnych pomysłów na wykorzystanie ozobota. 
odbywają się także zajęcia otwarte dla rodziców oparte na zastosowaniu 
nowoczesnych technologii. odnosimy kolejne sukcesy w różnych konkur-
sach ogólnopolskich. od początku bierzemy także udział w ogólnopolskim 
programie „uczymy dzieci programować”. W tym roku do akcji świątecz-
nej zaangażowane zostały nawet najmłodsze dzieci. „Dot day”, czyli mię-
dzynarodowy Dzień Kropki obchodzony był we wrześniu 2019 praktycznie 
we wszystkich oddziałach przedszkolnych. 
Wspominając czasy, kiedy my chodziliśmy do szkoły zajęcia informatycz-
ne dopiero raczkowały i nikt tak naprawdę nie wiedział, w jaki sposób 
przekazać nam ową wiedzę, o internecie nawet nie wspominając. czasy 
się jednak zmieniają, wszystko się rozwija i my także musimy za tym na-
dążyć. nie wyobrażamy sobie w tym momencie życia bez technologii, gdyż 
wszystko, co nas otacza jest na niej oparte. małe dzieci zanim zaczną pra-
widłowo mówić są w stanie znaleźć bajki na platformach internetowych 
i obsłużyć nowoczesnego smartfona. Dlatego też warto zachęcać dzieci 
do poznawania bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów 
nowoczesnych technologii oraz internetu. Ponadto dzięki nauce progra-
mowania i kodowania rozwijamy nie tylko spostrzegawczość, pamięć, ale 
przede wszystkim logiczne myślenie, kreatywność i samodzielność. być 
może nauka programowania i kodowania to jedna z ważniejszych umie-
jętności, które przydadzą się naszym dzieciom w przyszłości. na koniec 
posłużymy się cytatem r. fulghuma „Wszystkiego, co naprawdę trzeba 
wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przed-
szkolu…” i dlatego my nauczyciele z „niezapominajki” staramy się, aby 
w naszych wychowankach zaszczepić ciekawość świata i jak najowocniej 
wykorzystać spędzony wspólnie czas. 

Joanna Jeziorska
Marlena szóstak

Mieszkańców naszej gminy Witają serdecznie najmłodsi – 
dzieci z Gminnego Żłobka.
Pragniemy przedstawić się i opowiedzieć jak wygląda nasz dzień. 
tutaj odpoczywamy i uczymy się nowych rzeczy, a przy tym miło 
spędzamy czas. Dzień w żłobku jest pełen odkryć i atrakcji dla każ-
dego z nas. codziennie rozwijamy umiejętności samodzielnego spo-
żywania posiłków, korzystania z toalety, porządkowania miejsca 
zabawy, stosowania zwrotów grzecznościowych. maluchy uczą się 
jakie aktywności po sobie następują, co będzie działo się po śnia-
daniu, a czego możemy spodziewać się po obiedzie. Wiemy, kie-
dy tańczymy, budujemy z klocków, wychodzimy na spacery i plac 
zabaw, malujemy , kiedy możemy spodziewać się rodziców, a to 

ogółem daje nam poczucie bezpieczeństwa. ciocie przygotowują 
nam zajęcia edukacyjne w formie zabaw. Każda zabawa i aktywność 
dostosowana jest do naszego wieku i indywidualnych potrzeb. co-
dziennie zdobywamy wiedzę na temat: aktualnej pory roku, zmian 
zachodzących w przyrodzie, zbliżających się świętach i imprezach 
okolicznościowych w konkretnym miesiącu. W żłobku cyklicznie 
organizowane są uroczystości związane na przykład z Dniem Plu-
szowego misia, balem Duszków, andrzejkami oraz Spotkanie z mi-
kołajem czy występ podczas Gminnej Wigilii w Słupnie.
Gminny Żłobek w Słupnie jest miejscem sprzyjającym rozwojowi, a oto-
czenie innych dzieci motywuje do większej samodzielności, gdyż maluchy 
uczą się od siebie nawzajem. obecność grupy sprawia, że szkraby stają 
się odważniejsze, a nawet te nieśmiałe mają okazję do częstszego za-
bierania głosu czy wspólnej zabawy.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekru-
tacji, która odbędzie się w marcu.
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SZKoŁa PoDStaWoWa im. maŁeGo PoWStańca W ŚWięcieńcu

W Święcieńcu zakończyliśmy I semestr
Grudzień i mijający właśnie styczeń były dla nas nie tylko wspaniałe 
i pełne wrażeń, ale także bardzo pracowite. Podobnie jak w poprzed-
nich miesiącach, działo się u nas bardzo wiele, chociaż grudzień mi-
nął przede wszystkim pod znakiem przygotowań do nadchodzących 
Świąt bożego narodzenia, a co za tym idzie, także do szkolnej wigilii. 
Zanim jednak ona nastąpiła miało miejsce jeszcze wiele wydarzeń, 
o których warto wspomnieć. Pierwsze z nich to oczywiście mikołajki. 
to szczególne święto także i u nas było związane z radością i prezen-
tami. W okolicach 6. grudnia klasy, razem ze swoimi wychowawcami, 
przygotowywały we własnym gronie mikołajkowe spotkania, podczas 
których rozdawały sobie prezenty oraz śpiewały kolędy. było przy 
tym mnóstwo radości i niespodzianek. oczywiście uczniowie ze Świę-
cieńca wzięli także udział w mikołajkach organizowanych przez Gminę 
Słupno. Podczas tych „gminnych” mikołajek wspaniale zaprezentował 
się nasz chór. mikołaj spełnił także marzenie adama, który otrzymał 
wymarzony prezent. trzeba przyznać, że chłopcu dopisało szczęście, 
bo to właśnie jego list do „grudniowego” świętego został wylosowany 
przez Wójta Gminy – Pana marcina Zawadkę. 
Kilka dni później – 13. grudnia dzieci uczestniczyły w gminnej wigilii, 
odbywającej się pod hasłem „na góralską nutę”. również i tu pięk-
nie się zaprezentowały, śpiewając kolędy i pastorałki. natomiast 17. 
grudnia w naszej szkole odbył się koncert kolęd w wykonaniu płockiej 
orkiestry symfonicznej pt. „magiczny świat kolęd”.
Kolejne dni to już było dla nas oczekiwanie na naszą wspólną szkolną 
wigilię. był to czas prób i przygotowań, aby 20. grudnia zaprezentować 
się jak najlepiej i godnie przyjąć naszych wspaniałych gości. tego wła-
śnie dnia o godzinie 17.00 zaczęła się nasza wigilia pod hasłem „ach, co 
za noc”. uczniowie zaprezentowali jasełka przygotowane przez Panią 
Katarzynę Porębską, chór wykonał wiele polskich kolęd i pastorałek. 
nie zabrakło wigilijnych smakołyków. były ciasta, paszteciki i oczywi-
ście barszczyk. najważniejsze jednak tego wieczoru było się wspólne 
dzielenie opłatkiem. ten przepiękny polski zwyczaj zainicjowała Pani 
dyrektor – agnieszka Domińska, która złożyła życzenia swoim uczniom, 
pracownikom i oczywiście gościom, którzy zaszczycili nas tego wieczoru 
– wśród nich Wójt Gminy Pan marcin Zawadka. był to najbardziej uro-
czysty moment – „Za snem, za jawą, za marzeniem rodziła się wigilia…” 
- chciałoby się powiedzieć… . Zapewne ten wieczór był dla całej naszej 
społeczności najważniejszy, być może w całym roku…
tradycje świąteczne nie zdominowały jednak grudniowych dni w Świę-
cieńcu. bowiem 18. grudnia w naszej szkole odbył się „Dzień naukow-

ca” zorganizowany przez Panią martę Piechowską – nauczycielkę 
biologii i chemii. mottem tego wydarzenia było hasło: „Zobaczyć, do-
tknąć, zrozumieć”. uczniowie mieli szansę na wykonywanie ciekawych 
doświadczeń i obserwowanie interesujących ćwiczeń. Zapewne to nie 
tylko wzbogaciło ich wiedzę, ale także rozbudziło zapał do nauki. 
W takich naukowych i świątecznych nastrojach zaczęliśmy ferie 
świąteczne. a po powrocie…? Po powrocie w nowym – 2020 roku 
– przede wszystkim myśleliśmy o przygotowaniach do 28. finału 

WoŚP. już od kilku lat nasi uczniowie są aktywnymi wolontariuszami 
i włączają się do akcji na rzecz WoŚP. W tym roku było podobnie. 
już kilka dni przed finałem zbieraliśmy fanty, piekliśmy ciasta prze-
znaczone na niedzielne święto. Podczas finału, w dniu 12 stycznia, 
wolontariusze z naszej szkoły zbierali do puszek pieniądze, zarówno 
w Święcieńcu, jak i w Płocku. ochotnicy ze Święcieńca okazali się 
najlepsi. Wspólnie przekazaliśmy dla WoŚP 7635,01 zł. to bardzo 
duża kwota, bo jest nas niewielu i zebranie jej wymagało dużego 
zaangażowania ze strony dzieciaków. 
także w styczniu (20-go) w murach naszej szkoły odbyły się gminne 
eliminacje ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach 
wzięło udział 20 uczestników. Po zakończeniu części konkursowej stra-

żacy zaprezentowali nam pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy. to 
było dla nas niezwykle ważne, ponieważ jest to umiejętność, która 
może przydać się każdemu z nas. Dobrze jest wiedzieć jak można ura-
tować ludzkie życie… bardzo jesteśmy za to wdzięczni. 
Warto wspomnieć o najważniejszym styczniowym święcie – Dnia babci 
i Dziadka. 29. stycznia przy śnieżnej aurze za oknem w Szkoła Podsta-
wowa im. małego Powstańca w Święcieńcu dzieci z najmłodszych klas 
zaprosiły swoje babcie i Dziadków na wspaniałą uroczystość. Pod czuj-

nym okiem nauczycielek: elżbiety maliszewskiej i Katarzyny Porębskiej 
mali artyści recytowali wiersze, śpiewali, grali i tańczyli. Po znakomitym 
przedstawieniu wręczone zostały własnoręcznie zrobione prezenty. 
były życzenia, uściski, łzy radości i zdjęcia na ściance. następnie ucznio-
wie klasy i i ii zaprosili swoich dziadków do klasy aby wspólnie ozdobić 
pierniki, porozmawiać i w miłym towarzystwie spędzić czas. Dziękuje-
my za wspaniałą organizację oraz pamięć o naszych babciach i dziadkach
Kończymy tym wydarzeniem semestr. czekamy ma ferie zimowe 
z nadzieją, że w końcu zawita do nas prawdziwa zima. W nowym se-
mestrze przed nami wiele wyzwań i wydarzeń, ale opowiemy o nich 
następnym razem… 

Renata Adamkiewicz

uczniowie jeździli na nartach w Małym cichym

Już od dziewięciu lat uczniowie uczestniczą w zimowym wy-
jeździe nazywanym „Białą szkołą”. Głównym celem każdego 
wyjazdu, jest nauka jazdy na nartach, a także dostarczanie 
dzieciom i młodzieży informacji o otaczającym świecie oraz 
uwrażliwianiu na piękno otaczającej przyrody. “Biała szkoła” 
to doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru 
i osobowości dziecka.
W tym roku pod opieką kierownika - głównego pomysłodawcy i or-
ganizatora „białej Szkoły” Pana Grzegorza Gomułki, nauczyciela 
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej im. antoniego juliana 
nowowiejskiego w Słupnie oraz nauczycieli, w tym roku, Pani Kata-
rzyny lewandowskiej, nauczyciela matematyki i fizyki oraz Pana Łu-
kasza cieślaka, nauczyciela wychowania fizycznego w „białej Szkole 
9” wzięło udział 34 dzieci. 
W niedzielę 05 stycznia 2020 r. o 08.09 wyruszyliśmy w kierunku ma-
łego cichego. W ośrodku byliśmy około godziny 16-ej. Po zakwatero-
waniu się w pokojach zjedliśmy przepyszną obiadokolację. Po posiłku 
i krótkim odpoczynku wybraliśmy się na spacer po okolicy. tego dnia 
każdy uczestnik „białej Szkoły” zaopatrzył się także w sprzęt narciar-
ski dostosowany do wzrostu i umiejętności.

Drugiego dnia po śniadaniu zabraliśmy sprzęt narciarski i udaliśmy 
się na pobliski stok w małem cichem, by doskonalić umiejętności 
jazdy na nartach. część uczestników pod okiem instruktora nar-
ciarstwa uczyła się podstaw jazdy na nartach. Wszystkim uczest-
nikom należą się wielkie gratulacje, bo każdy posiadł umiejętność 
jazdy na nartach. tego dnia po południu pojechaliśmy również na 
drugi stok do murzasichla-ski. natomiast wieczorem był kulig 
z pochodniami. Kolejny dzień upłynął nam na doskonaleniu tech-
niki jazdy na nartach, ale tym razem szusowaliśmy na ogromnym 
i nowoczesnym kompleksie narciarskim w białce tatrzańskiej. Po 
kolacji tego dnia pojechaliśmy również do białki tatrzańskiej, gdzie 
korzystaliśmy z uroków basenów termalnych. terma bania to kom-
pleks basenów, łączących w sobie zalety wodnego parku rozrywki 
z możliwością wypoczynku. Zarówno wewnętrzne jak i zewnętrz-
ne baseny napełnione są wodą termalną, przez cały rok utrzy-
mującą temperaturę w  przedziale 34oc-38oc, charakteryzującą 
się korzystnym stopniem mineralizacji, czyli zawierającą między 
innymi takie mikroelementy jak siarczki, krzemionkę, potas, wapń, 
magnez i żelazo. tak zróżnicowany skład wody to idealne źródło 
zdrowia, poprawiające kondycję fizyczną i pozytywnie wpływające 
na komfort życia. 
czwarty dzień „białej Szkoły” rozpoczęliśmy od wycieczki. Podąża-
liśmy od strony Łysej Polany (szlak dla wymagających) w kierunku 
rusinowej Polany. Perspektywa pokonania pieszo około 12 kilome-
trów (w jedną stronę) nie była w stanie nas zniechęcić, by dotrzeć 
do celu. było warto!!! 
następnie wróciliśmy do Palenicy białczańskiej, skąd wyruszyliśmy 
do Zakopanego. Szybko zregenerowaliśmy nasze siły i pomimo zmę-
czenia poszliśmy na narty w małem cichym. Wieczorem wzięliśmy 
udział w ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek. Przy ognisku nie 
zabrakło śpiewu oraz dobrej zabawy.
Ponieważ uczniowie włożyli wiele starań i odwagi, aby posiąść 
umiejętność jazdy na nartach i już po pierwszych lekcjach wszyscy 
uczestnicy opanowali trudną sztukę jazdy na nartach, pozwoliło 
to całej grupie na wyjazdy na trudniejsze stoki oraz udział w za-
wodach narciarskich - Slalom Gigant. W czasie zajęć szczególną 
uwagę zwracano na: bezpieczeństwo podczas jazdy na nartach, 
metody postępowania w razie ewentualnego upadku, zachowanie 
się w górach, kształtowanie nawyków sportowej rywalizacji. 

Poniżej wyniki zawodów: 
W kategorii dziewcząt
i miejsce – natalia Piórkowska (32,00) 
ii miejsce – maja maszewska (32,01)
iii miejsce – oliwia Damaziak (32,44)
W kategorii chłopców:
i miejsce – michał ruciński (31,05)
ii miejsce – antek Siwek (32,66)
iii miejsce – adam Kochanowski (33,07)
Wyróżnienie dla oliwii majewskiej oraz filipa Pesta.
niestety zgodnie z przysłowiem „wszystko co dobre szybko się 
kończy”, dlatego też ostatni dzień, to czas pożegnania się z góra-
mi, pakowania swoich bagaży oraz powrót do domu. Pobyt w „ma-
łem cichem” dostarczył wszystkim uczestnikom „białej Szkoły” 
wielu wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Pozwolił nam 
jeszcze bardziej zachłysnąć się pięknem tatr. Wypoczynek i re-
kreacja połączone z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach mo-
tywują do organizowania tego rodzaju aktywności w przyszłości, 
dlatego zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa i współ-
pracy w kolejnych latach.

Grzegorz Gomułka

Linia: 130 Kier: Szeligi sobota-niedz.
Popiełuszki  5:12* 6:43*  8:43* 10:43 12:43 14:52 17:52 20:43* 22:50*

Armii Krajowej  5:13*  6:45*  8:45* 10:45 12:45 14:54 17:54 20:44* 22:51*
Wyszogrodzka, Wisła  5:15*  6:47*  8:47* 10:47 12:47 14:56 17:56 20:46* 22:53*

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka   6:49*  8:49* 10:49 12:49 14:58 17:58 20:48* 22:55*
Nowe Gulczewo, Sobieskiego   6:50*  8:50* 10:50 12:50 14:59 17:59 20:49* 22:56*
Nowe Gulczewo, Kasztelańska   6:51*  8:51* 10:51 12:51 15:00 18:00 20:50* 22:57*

Nowe Gulczewo, Ruciana   6:52*  8:52* 10:52 12:52 15:01 18:01 20:51* 22:58*
Nowe Gulczewo, Ketlinga   6:53*  8:53* 10:53 12:53 15:02 18:02 20:52* 22:59*

Wiosenna   6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*
Imielnica  5:16*        
Wiosenna  5:17*  6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*

Parcele  5:18*  6:57*  8:57* 10:57 12:57 15:06 18:06 20:56* 23:03*
Zajęcza  5:19*  6:58*  8:58* 10:58 12:58 15:07 18:07 20:57* 23:04*

Lisia  5:20*  6:59*  8:59* 10:59 12:59 15:08 18:08 20:58* 23:05*
Cekanowo, Płocka  5:21*  7:00*  9:00* 11:00 13:00 15:09 18:09 20:59* 23:06*
Cekanowo, Polna  5:22*  7:01*  9:01* 11:01 13:01 15:10 18:10 21:00* 23:07*

Cekanowo, Wiejska  5:23*  7:02*  9:02* 11:02 13:02 15:11 18:11 21:01* 23:08*
Cekanowo, Stokrotki  5:24*  7:03*  9:03* 11:03 13:03 15:12 18:12 21:02* 23:09*

Cekanowo, GOK  5:25*  7:04*  9:04* 11:04 13:04 15:13 18:13 21:03* 23:10*
Cekanowo, Lazurowa 5:27* 7:06* 9:06* 11:06 13:06 15:15 18:15 21:05* 23:12*

Słupno, Piaski 5:28* 7:07* 9:07* 11:07 13:07 16:16 18:16 21:06* 23:13*
Słupno, zajazd 5:30* 7:10* 9:09* 11:09 13:09 15:18 18:18 21:08* 13:14*

Słupno, Krzelewo 5:33* 7:13* 9:13* 11:13 13:13 15:22 18:22 21:11* 13:18*
Słupno, Jasna 5:34* 7:14* 9:14* 11:14 13:14 15:23 18:23 21:12* 23:19*

Słupno, Kalinowa 5:35* 7:15* 9:15* 11:15 13:15 15:24 18:24 21:13* 23:20*
Szeligi 5:37* 7:17* 9:17* 11:17 13:17 15:26 18:26 21:15* 23:22*

niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Linia: 130 Kier: Płock sobota-niedz.
Szeligi  5:44*  7:40*  9:40* 11:40 13:40 16:15 18:35 21:30* 23:21*

Słupno, Kalinowa  5:46*  7:42*  9:42* 11:42 13:42 16:17 18:37 21:32* 23:23*
Słupno, Jasna  5:47*  7:43*  9:43* 11:43 13:43 16:18 18:38 21:33* 23:24*

Słupno, Krzelewo  5:48*  7:44*  9:44* 11:44 13:44 16:19 18:39 21:34* 23:25*
Słupno, zajazd  5:51*  7:47*  9:47* 11:47 13:47 16:22 18:42 21:37* 23:28*
Słupno, Piaski  5:52*  7:48*  9:48* 11:48 13:48 16:23 18:43 21:38* 23:29*

Cekanowo, Lazurowa  5:53*  7:49*  9:49* 11:49 13:49 16:24 18:44 21:39* 23:30*
Cekanowo, GOK  5:55*  7:51*  9:51* 11:51 13:51 16:26 18:46 21:41* 23:32*

Cekanowo Stokrotki 7:56* 7:52* 9:52* 11:52 13:52 16:27 18:47 21:42* 23:33*
Cekanowo, Wiejska  5:57*  7:53*  9:53* 11:53 13:53 16:28 18:48 21:43* 23:34*

Cekanowo, Polna  5:58*  7:54*  9:54* 11:54 13:54 16:29 18:49 21:44* 23:35*
Cekanowo, Płocka  5:59*  7:55*  9:55* 11:55 13:55 16:30 18:50 21:45* 23:36*

Lisia  6:00*  7:56*  9:56* 11:56 13:56 16:31 18:51 21:46* 23:37*
Zajęcza  6:01*  7:57*  9:57* 11:57 13:57 16:32 18:52 21:47* 23:38*
Parcele  6:02*  7:58*  9:58* 11:58 13:58 16:33 18:53 21:48* 23:39*

Wiosenna  6:03*  7:59*  9:59* 11:59 13:59 16:34 18:54 21:49* 23:40*
Imielnica        23:41*

Wyszogrodzka, Wisła        23:42*
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:06*  8:02* 10:02* 12:02 14:02 16:37 18:57 21:52*  
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:07*  8:03* 10:03* 12:03 14:03 16:38 18:58 21:53*  

Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:08*  8:04* 10:04* 12:04 14:04 16:39 18:59 21:54*  
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:09*  8:05* 10:05* 12:05 14:05 16:40 19:00 21:55*  

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:10*  8:06* 10:06* 12:06 14:06 16:41 19:01 21:56*  
Wyszogrodzka, Wisła  6:12*  8:08* 10:08* 12:08 14:08 16:43 19:03 21:58* 23:42*

Armii Krajowej  6:14*  8:10* 10:10* 12:10 14:10 16:45 19:05 22:00* 23:44*
niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Rozkład jazdy linii 130 od 1 lutego 2020r.
ważny od 

1.02.2020r

ważny od 
1.02.2020r

Linia: 130 Kier: Szeligi sobota-niedz.
Popiełuszki  5:12* 6:43*  8:43* 10:43 12:43 14:52 17:52 20:43* 22:50*

Armii Krajowej  5:13*  6:45*  8:45* 10:45 12:45 14:54 17:54 20:44* 22:51*
Wyszogrodzka, Wisła  5:15*  6:47*  8:47* 10:47 12:47 14:56 17:56 20:46* 22:53*

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka   6:49*  8:49* 10:49 12:49 14:58 17:58 20:48* 22:55*
Nowe Gulczewo, Sobieskiego   6:50*  8:50* 10:50 12:50 14:59 17:59 20:49* 22:56*
Nowe Gulczewo, Kasztelańska   6:51*  8:51* 10:51 12:51 15:00 18:00 20:50* 22:57*

Nowe Gulczewo, Ruciana   6:52*  8:52* 10:52 12:52 15:01 18:01 20:51* 22:58*
Nowe Gulczewo, Ketlinga   6:53*  8:53* 10:53 12:53 15:02 18:02 20:52* 22:59*

Wiosenna   6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*
Imielnica  5:16*        
Wiosenna  5:17*  6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*

Parcele  5:18*  6:57*  8:57* 10:57 12:57 15:06 18:06 20:56* 23:03*
Zajęcza  5:19*  6:58*  8:58* 10:58 12:58 15:07 18:07 20:57* 23:04*

Lisia  5:20*  6:59*  8:59* 10:59 12:59 15:08 18:08 20:58* 23:05*
Cekanowo, Płocka  5:21*  7:00*  9:00* 11:00 13:00 15:09 18:09 20:59* 23:06*
Cekanowo, Polna  5:22*  7:01*  9:01* 11:01 13:01 15:10 18:10 21:00* 23:07*

Cekanowo, Wiejska  5:23*  7:02*  9:02* 11:02 13:02 15:11 18:11 21:01* 23:08*
Cekanowo, Stokrotki  5:24*  7:03*  9:03* 11:03 13:03 15:12 18:12 21:02* 23:09*

Cekanowo, GOK  5:25*  7:04*  9:04* 11:04 13:04 15:13 18:13 21:03* 23:10*
Cekanowo, Lazurowa 5:27* 7:06* 9:06* 11:06 13:06 15:15 18:15 21:05* 23:12*

Słupno, Piaski 5:28* 7:07* 9:07* 11:07 13:07 16:16 18:16 21:06* 23:13*
Słupno, zajazd 5:30* 7:10* 9:09* 11:09 13:09 15:18 18:18 21:08* 13:14*

Słupno, Krzelewo 5:33* 7:13* 9:13* 11:13 13:13 15:22 18:22 21:11* 13:18*
Słupno, Jasna 5:34* 7:14* 9:14* 11:14 13:14 15:23 18:23 21:12* 23:19*

Słupno, Kalinowa 5:35* 7:15* 9:15* 11:15 13:15 15:24 18:24 21:13* 23:20*
Szeligi 5:37* 7:17* 9:17* 11:17 13:17 15:26 18:26 21:15* 23:22*

niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Linia: 130 Kier: Płock sobota-niedz.
Szeligi  5:44*  7:40*  9:40* 11:40 13:40 16:15 18:35 21:30* 23:21*

Słupno, Kalinowa  5:46*  7:42*  9:42* 11:42 13:42 16:17 18:37 21:32* 23:23*
Słupno, Jasna  5:47*  7:43*  9:43* 11:43 13:43 16:18 18:38 21:33* 23:24*

Słupno, Krzelewo  5:48*  7:44*  9:44* 11:44 13:44 16:19 18:39 21:34* 23:25*
Słupno, zajazd  5:51*  7:47*  9:47* 11:47 13:47 16:22 18:42 21:37* 23:28*
Słupno, Piaski  5:52*  7:48*  9:48* 11:48 13:48 16:23 18:43 21:38* 23:29*

Cekanowo, Lazurowa  5:53*  7:49*  9:49* 11:49 13:49 16:24 18:44 21:39* 23:30*
Cekanowo, GOK  5:55*  7:51*  9:51* 11:51 13:51 16:26 18:46 21:41* 23:32*

Cekanowo Stokrotki 7:56* 7:52* 9:52* 11:52 13:52 16:27 18:47 21:42* 23:33*
Cekanowo, Wiejska  5:57*  7:53*  9:53* 11:53 13:53 16:28 18:48 21:43* 23:34*

Cekanowo, Polna  5:58*  7:54*  9:54* 11:54 13:54 16:29 18:49 21:44* 23:35*
Cekanowo, Płocka  5:59*  7:55*  9:55* 11:55 13:55 16:30 18:50 21:45* 23:36*

Lisia  6:00*  7:56*  9:56* 11:56 13:56 16:31 18:51 21:46* 23:37*
Zajęcza  6:01*  7:57*  9:57* 11:57 13:57 16:32 18:52 21:47* 23:38*
Parcele  6:02*  7:58*  9:58* 11:58 13:58 16:33 18:53 21:48* 23:39*

Wiosenna  6:03*  7:59*  9:59* 11:59 13:59 16:34 18:54 21:49* 23:40*
Imielnica        23:41*

Wyszogrodzka, Wisła        23:42*
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:06*  8:02* 10:02* 12:02 14:02 16:37 18:57 21:52*  
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:07*  8:03* 10:03* 12:03 14:03 16:38 18:58 21:53*  

Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:08*  8:04* 10:04* 12:04 14:04 16:39 18:59 21:54*  
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:09*  8:05* 10:05* 12:05 14:05 16:40 19:00 21:55*  

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:10*  8:06* 10:06* 12:06 14:06 16:41 19:01 21:56*  
Wyszogrodzka, Wisła  6:12*  8:08* 10:08* 12:08 14:08 16:43 19:03 21:58* 23:42*

Armii Krajowej  6:14*  8:10* 10:10* 12:10 14:10 16:45 19:05 22:00* 23:44*
niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Rozkład jazdy linii 130 od 1 lutego 2020r.
ważny od 

1.02.2020r

ważny od 
1.02.2020r
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Linia: 130 Kier: Szeligi sobota-niedz.
Popiełuszki  5:12* 6:43*  8:43* 10:43 12:43 14:52 17:52 20:43* 22:50*

Armii Krajowej  5:13*  6:45*  8:45* 10:45 12:45 14:54 17:54 20:44* 22:51*
Wyszogrodzka, Wisła  5:15*  6:47*  8:47* 10:47 12:47 14:56 17:56 20:46* 22:53*

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka   6:49*  8:49* 10:49 12:49 14:58 17:58 20:48* 22:55*
Nowe Gulczewo, Sobieskiego   6:50*  8:50* 10:50 12:50 14:59 17:59 20:49* 22:56*
Nowe Gulczewo, Kasztelańska   6:51*  8:51* 10:51 12:51 15:00 18:00 20:50* 22:57*

Nowe Gulczewo, Ruciana   6:52*  8:52* 10:52 12:52 15:01 18:01 20:51* 22:58*
Nowe Gulczewo, Ketlinga   6:53*  8:53* 10:53 12:53 15:02 18:02 20:52* 22:59*

Wiosenna   6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*
Imielnica  5:16*        
Wiosenna  5:17*  6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*

Parcele  5:18*  6:57*  8:57* 10:57 12:57 15:06 18:06 20:56* 23:03*
Zajęcza  5:19*  6:58*  8:58* 10:58 12:58 15:07 18:07 20:57* 23:04*

Lisia  5:20*  6:59*  8:59* 10:59 12:59 15:08 18:08 20:58* 23:05*
Cekanowo, Płocka  5:21*  7:00*  9:00* 11:00 13:00 15:09 18:09 20:59* 23:06*
Cekanowo, Polna  5:22*  7:01*  9:01* 11:01 13:01 15:10 18:10 21:00* 23:07*

Cekanowo, Wiejska  5:23*  7:02*  9:02* 11:02 13:02 15:11 18:11 21:01* 23:08*
Cekanowo, Stokrotki  5:24*  7:03*  9:03* 11:03 13:03 15:12 18:12 21:02* 23:09*

Cekanowo, GOK  5:25*  7:04*  9:04* 11:04 13:04 15:13 18:13 21:03* 23:10*
Cekanowo, Lazurowa 5:27* 7:06* 9:06* 11:06 13:06 15:15 18:15 21:05* 23:12*

Słupno, Piaski 5:28* 7:07* 9:07* 11:07 13:07 16:16 18:16 21:06* 23:13*
Słupno, zajazd 5:30* 7:10* 9:09* 11:09 13:09 15:18 18:18 21:08* 13:14*

Słupno, Krzelewo 5:33* 7:13* 9:13* 11:13 13:13 15:22 18:22 21:11* 13:18*
Słupno, Jasna 5:34* 7:14* 9:14* 11:14 13:14 15:23 18:23 21:12* 23:19*

Słupno, Kalinowa 5:35* 7:15* 9:15* 11:15 13:15 15:24 18:24 21:13* 23:20*
Szeligi 5:37* 7:17* 9:17* 11:17 13:17 15:26 18:26 21:15* 23:22*

niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Linia: 130 Kier: Płock sobota-niedz.
Szeligi  5:44*  7:40*  9:40* 11:40 13:40 16:15 18:35 21:30* 23:21*

Słupno, Kalinowa  5:46*  7:42*  9:42* 11:42 13:42 16:17 18:37 21:32* 23:23*
Słupno, Jasna  5:47*  7:43*  9:43* 11:43 13:43 16:18 18:38 21:33* 23:24*

Słupno, Krzelewo  5:48*  7:44*  9:44* 11:44 13:44 16:19 18:39 21:34* 23:25*
Słupno, zajazd  5:51*  7:47*  9:47* 11:47 13:47 16:22 18:42 21:37* 23:28*
Słupno, Piaski  5:52*  7:48*  9:48* 11:48 13:48 16:23 18:43 21:38* 23:29*

Cekanowo, Lazurowa  5:53*  7:49*  9:49* 11:49 13:49 16:24 18:44 21:39* 23:30*
Cekanowo, GOK  5:55*  7:51*  9:51* 11:51 13:51 16:26 18:46 21:41* 23:32*

Cekanowo Stokrotki 7:56* 7:52* 9:52* 11:52 13:52 16:27 18:47 21:42* 23:33*
Cekanowo, Wiejska  5:57*  7:53*  9:53* 11:53 13:53 16:28 18:48 21:43* 23:34*

Cekanowo, Polna  5:58*  7:54*  9:54* 11:54 13:54 16:29 18:49 21:44* 23:35*
Cekanowo, Płocka  5:59*  7:55*  9:55* 11:55 13:55 16:30 18:50 21:45* 23:36*

Lisia  6:00*  7:56*  9:56* 11:56 13:56 16:31 18:51 21:46* 23:37*
Zajęcza  6:01*  7:57*  9:57* 11:57 13:57 16:32 18:52 21:47* 23:38*
Parcele  6:02*  7:58*  9:58* 11:58 13:58 16:33 18:53 21:48* 23:39*

Wiosenna  6:03*  7:59*  9:59* 11:59 13:59 16:34 18:54 21:49* 23:40*
Imielnica        23:41*

Wyszogrodzka, Wisła        23:42*
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:06*  8:02* 10:02* 12:02 14:02 16:37 18:57 21:52*  
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:07*  8:03* 10:03* 12:03 14:03 16:38 18:58 21:53*  

Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:08*  8:04* 10:04* 12:04 14:04 16:39 18:59 21:54*  
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:09*  8:05* 10:05* 12:05 14:05 16:40 19:00 21:55*  

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:10*  8:06* 10:06* 12:06 14:06 16:41 19:01 21:56*  
Wyszogrodzka, Wisła  6:12*  8:08* 10:08* 12:08 14:08 16:43 19:03 21:58* 23:42*

Armii Krajowej  6:14*  8:10* 10:10* 12:10 14:10 16:45 19:05 22:00* 23:44*
niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Rozkład jazdy linii 130 od 1 lutego 2020r.
ważny od 

1.02.2020r

ważny od 
1.02.2020r

Nowe przystanki na linii 130
od 1 lutego w ciągu linii 130 następują zmiany w lokalizacji przystanków: 
- przystanek cekanowo, miła (w ciągu drogi krajowej nr 62, w stro-
nę do Płocka) przestaje być obsługiwany ze względów bezpieczeń-
stwa. Zostaje on zastąpiony nowym przystankiem: cekanowo, 

Wiejska (przy ul. Wiejskiej, zlokalizowany ok 60m przed skrzyżo-
waniem z drogą DK62), 
- uruchomiona zostaje nowa para przystanków: cekanowo, Stokrotki 
w ciągu ul. Wiejskiej, zlokalizowana w połowie jej długości.

zmiany 
w rozkładach 
jazdy linii 130
od 1 lutego wprowadzone zostały następujące zmiany w rozkładzie 
jazdy linii 130, wynikające z wzrostu kosztów obsługi tej linii w 2020r.: 
1) W dni robocze wykonywane będzie 17 par kursów (z dotychczaso-
wych 20-tu). m. inn. kursy powrotne z Płocka 16:10 i 16:40 zostają 
zastąpione nowym kursem o godz. 16:25. Przesunięto również nie-
które inne zachowane kursy w celu wyrównania odstępów czasowych 
między kursami pozostałymi.
2) Kursy z Szelig: 6:49 oraz z Płocka: 5:55 - wykonywane będą w dni 
nauki szkolnej,
3) usunięto dojazd do Plebanki (Pern), uzyskując skrócenie czasu 
przejazdu, dzięki czemu zagęszczono kursy służące dojazdowi do 
Płocka między godz. 7:00 a 8:00. obecnie dojazd do przystanku ja-
chowicza teatr możliwy jest na godz.: 7:10, 7:30, 7:44.
4) W soboty wykonywane będzie 9 par kursów (z 11-tu). 
5) w niedziele, z uwagi na skrajnie niskie wykorzystanie autobusów 
zachowane zostaną cztery pary kursów, którymi podróżuje stosunko-
wo największa, na tle innych kursów niedzielnych liczba pasażerów. 
6) W dni robocze wydłużono miejski odcinek kursu z godz. 11:50 (do-
tychczas z przystanku Popiełuszki do Szelig), obecnie będzie odjeż-
dżać z centrum miasta (jachowicza teatr) o godz. 11:35.

nowe rozkłady publikujemy obok, są one też umieszczone na stronach 
internetowych gminy w zakładkach rozkłady jazdy, oraz na stronie 
operatora – Km Płock.
rozkłady publikowane przez Gminę Słupno mają tradycyjnie, wy-
różnione kursy o zmodyfikowanych godzinach odjazdów kolorem 
niebieskim.

rozkłady jazdy linii organizowanych samodzielnie przez Gminę Słupno: 
S1, S3, S5 oraz linii S2 i powiązanej z nią linii 215 pozostają bez zmian.

Informacja 
o przyczynach 
zmian na linii 130
od 1 lutego Gmina Słupno zmuszona była wprowadzić zmiany w roz-
kładzie jazdy linii 130, wynikające z bardzo wysokiego wzrostu kosz-
tów obsługi tej linii. 
linia ta w największej części jest finansowana przez Gminę Słupno 
poprzez dotację wypłacaną miastu Płock za każdy kilometr trasy linii 
na obszarze naszej gminy. Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają 
obecnie kilkanaście procent kosztów utrzymania linii.
na początku grudnia Gmina Słupno otrzymała propozycję kontynuacji 
obsługi linii przez Km Płock, jednak z kwotą dotacji za 1 km zwięk-
szoną aż o 44% w stosunku do roku ubiegłego, jak też z propozycją 
likwidacji dużej części kursów o mniejszym wykorzystaniu (w tym np. 
wszystkich w soboty i niedziele, oraz aż 35% kursów w dni robocze).
mając na uwadze znaczenie transportu zbiorowego dla naszych miesz-
kańców – podjęto w naszej gminie działania zmierzające do zachowa-
nia jak największej liczby dostępnych połączeń. 
rada Gminy przyznała dodatkowe środki na zwiększenie kwoty dota-
cji do linii 130 o ok 15% w stosunku do roku poprzedniego, jednocześnie 
uzyskano w rozmowach z urzędem miasta Płock niewielką korektę 
w dół stawki dotacji za 1km w stosunku do pierwotnie oferowanej. 
Zgodnie z wymogami Komunikacji miejskiej Płock zmuszeni byliśmy 
jednak zredukować niektóre kursy, przy zachowaniu bez większych 
zmian najważniejszych dla naszych mieszkańców kursów w godzinach 
np. dojazdów i powrotów z pracy i szkół. 
mimo koniecznych zmian gmina podjęła pewne zabiegi w celu np. 
zagęszczenia liczby kursów dojeżdżających do Płocka na najbardziej 
popularną godzinę tj. przed 8:00 rano. obecnie dojazd jest możliwy 
na: 7:10, 7:30: 7:44, dysponujemy więc trzema kursami w ciągu 45 mi-
nut. utrzymano również popołudniowe zagęszczone kursy powrotne 
z Płocka między godz. 13:45 a 15:36 (tj. cztery kolejne kursy). 
ograniczenia oferty przewozowej wywołane przez nowe, wyższe 
oczekiwane przez miasto Płock stawki dotacji dotyczą w praktyce 
wszystkich gmin, które zlecają obsługę komunikacyjną miastu Płock 
i jego operatorowi - Km Płock.
Średnie obserwowane po 1 lutego br. redukcje kursów w innych gmi-
nach w dni robocze wynoszą 30-35% kursów, w soboty i niedziele 
najczęściej rezygnuje się z obsługi w ogóle. na tym tle, dzięki zaan-
gażowaniu w Gminie Słupno zwiększonych środków z budżetu gminy 
redukcja ilości kursów w dni robocze wynosi tylko 15%, przy zacho-
waniu, pomimo okrojonej ich liczby - kursów sobotnich i niedzielnych.

Linia: 130 Kier: Szeligi sobota-niedz.
Popiełuszki  5:12* 6:43*  8:43* 10:43 12:43 14:52 17:52 20:43* 22:50*

Armii Krajowej  5:13*  6:45*  8:45* 10:45 12:45 14:54 17:54 20:44* 22:51*
Wyszogrodzka, Wisła  5:15*  6:47*  8:47* 10:47 12:47 14:56 17:56 20:46* 22:53*

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka   6:49*  8:49* 10:49 12:49 14:58 17:58 20:48* 22:55*
Nowe Gulczewo, Sobieskiego   6:50*  8:50* 10:50 12:50 14:59 17:59 20:49* 22:56*
Nowe Gulczewo, Kasztelańska   6:51*  8:51* 10:51 12:51 15:00 18:00 20:50* 22:57*

Nowe Gulczewo, Ruciana   6:52*  8:52* 10:52 12:52 15:01 18:01 20:51* 22:58*
Nowe Gulczewo, Ketlinga   6:53*  8:53* 10:53 12:53 15:02 18:02 20:52* 22:59*

Wiosenna   6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*
Imielnica  5:16*        
Wiosenna  5:17*  6:56*  8:56* 10:56 12:56 15:05 18:05 20:55* 23:02*

Parcele  5:18*  6:57*  8:57* 10:57 12:57 15:06 18:06 20:56* 23:03*
Zajęcza  5:19*  6:58*  8:58* 10:58 12:58 15:07 18:07 20:57* 23:04*

Lisia  5:20*  6:59*  8:59* 10:59 12:59 15:08 18:08 20:58* 23:05*
Cekanowo, Płocka  5:21*  7:00*  9:00* 11:00 13:00 15:09 18:09 20:59* 23:06*
Cekanowo, Polna  5:22*  7:01*  9:01* 11:01 13:01 15:10 18:10 21:00* 23:07*

Cekanowo, Wiejska  5:23*  7:02*  9:02* 11:02 13:02 15:11 18:11 21:01* 23:08*
Cekanowo, Stokrotki  5:24*  7:03*  9:03* 11:03 13:03 15:12 18:12 21:02* 23:09*

Cekanowo, GOK  5:25*  7:04*  9:04* 11:04 13:04 15:13 18:13 21:03* 23:10*
Cekanowo, Lazurowa 5:27* 7:06* 9:06* 11:06 13:06 15:15 18:15 21:05* 23:12*

Słupno, Piaski 5:28* 7:07* 9:07* 11:07 13:07 16:16 18:16 21:06* 23:13*
Słupno, zajazd 5:30* 7:10* 9:09* 11:09 13:09 15:18 18:18 21:08* 13:14*

Słupno, Krzelewo 5:33* 7:13* 9:13* 11:13 13:13 15:22 18:22 21:11* 13:18*
Słupno, Jasna 5:34* 7:14* 9:14* 11:14 13:14 15:23 18:23 21:12* 23:19*

Słupno, Kalinowa 5:35* 7:15* 9:15* 11:15 13:15 15:24 18:24 21:13* 23:20*
Szeligi 5:37* 7:17* 9:17* 11:17 13:17 15:26 18:26 21:15* 23:22*

niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Linia: 130 Kier: Płock sobota-niedz.
Szeligi  5:44*  7:40*  9:40* 11:40 13:40 16:15 18:35 21:30* 23:21*

Słupno, Kalinowa  5:46*  7:42*  9:42* 11:42 13:42 16:17 18:37 21:32* 23:23*
Słupno, Jasna  5:47*  7:43*  9:43* 11:43 13:43 16:18 18:38 21:33* 23:24*

Słupno, Krzelewo  5:48*  7:44*  9:44* 11:44 13:44 16:19 18:39 21:34* 23:25*
Słupno, zajazd  5:51*  7:47*  9:47* 11:47 13:47 16:22 18:42 21:37* 23:28*
Słupno, Piaski  5:52*  7:48*  9:48* 11:48 13:48 16:23 18:43 21:38* 23:29*

Cekanowo, Lazurowa  5:53*  7:49*  9:49* 11:49 13:49 16:24 18:44 21:39* 23:30*
Cekanowo, GOK  5:55*  7:51*  9:51* 11:51 13:51 16:26 18:46 21:41* 23:32*

Cekanowo Stokrotki 7:56* 7:52* 9:52* 11:52 13:52 16:27 18:47 21:42* 23:33*
Cekanowo, Wiejska  5:57*  7:53*  9:53* 11:53 13:53 16:28 18:48 21:43* 23:34*

Cekanowo, Polna  5:58*  7:54*  9:54* 11:54 13:54 16:29 18:49 21:44* 23:35*
Cekanowo, Płocka  5:59*  7:55*  9:55* 11:55 13:55 16:30 18:50 21:45* 23:36*

Lisia  6:00*  7:56*  9:56* 11:56 13:56 16:31 18:51 21:46* 23:37*
Zajęcza  6:01*  7:57*  9:57* 11:57 13:57 16:32 18:52 21:47* 23:38*
Parcele  6:02*  7:58*  9:58* 11:58 13:58 16:33 18:53 21:48* 23:39*

Wiosenna  6:03*  7:59*  9:59* 11:59 13:59 16:34 18:54 21:49* 23:40*
Imielnica        23:41*

Wyszogrodzka, Wisła        23:42*
Nowe Gulczewo, Ketlinga  6:06*  8:02* 10:02* 12:02 14:02 16:37 18:57 21:52*  
Nowe Gulczewo, Ruciana  6:07*  8:03* 10:03* 12:03 14:03 16:38 18:58 21:53*  

Nowe Gulczewo, Kasztelańska  6:08*  8:04* 10:04* 12:04 14:04 16:39 18:59 21:54*  
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  6:09*  8:05* 10:05* 12:05 14:05 16:40 19:00 21:55*  

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  6:10*  8:06* 10:06* 12:06 14:06 16:41 19:01 21:56*  
Wyszogrodzka, Wisła  6:12*  8:08* 10:08* 12:08 14:08 16:43 19:03 21:58* 23:42*

Armii Krajowej  6:14*  8:10* 10:10* 12:10 14:10 16:45 19:05 22:00* 23:44*
niebieski - zmiana godzin odjazdów * - nie kursuje w niedziele

Rozkład jazdy linii 130 od 1 lutego 2020r.
ważny od 

1.02.2020r

ważny od 
1.02.2020r
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Linia: 130. Kierunek: Szeligi odjazdy w dni robocze ważny od 1.02.2020r

oznakowanie: S S
Jachowicza (teatr)   4:46  5:46  5:55s 6:18  7:15 11:35 13:45 14:30 14:50s 15:36 16:25 17:35 18:45

Piękna   4:47  5:47  5:56s 6:19  7:16 11:36 13:46 14:31 14:51s 15:37 16:26 17:36 18:46
Stanisławówka 01   4:48  5:49  5:58s 6:21  7:18 11:38 13:48 14:33 14:53s 15:39 16:28 17:38 18:47

Otolińska   4:49  5:50  5:59s 6:22  7:19 11:39 13:49 14:34 14:54s 15:40 16:29 17:39 18:48
Spółdzielcza   4:50  5:51  6:00s 6:23  7:20 11:40 13:50 14:35 14:55s 15:41 16:30 17:40 18:49

Piaska   4:51  5:52  6:01s 6:24  7:21 11:41 13:51 14:36 14:56s 15:42 16:31 17:41 18:50
Graniczna 04   4:52  5:53  6:02s 6:25  7:22 11:42 13:52 14:37 14:57s 15:43 16:32 17:42 18:51
Popiełuszki  4:03  4:53  5:54  6:03s 6:26  7:23  8:55 11:43 13:53 14:38 14:58s 15:44 16:33 17:43 18:52 20:25 22:50

Armii Krajowej  4:04  4:54  5:55  6:04s 6:27  7:25  8:57 11:45 13:55 14:40 15:00s 15:46 16:35 17:45 18:53 20:26 22:51
Wyszogrodzka, Wisła  4:06  4:56  5:57  6:06s 6:29  7:27  8:59 11:47 13:57 14:42 15:02s 15:48 16:37 17:47 18:55 20:28 22:53

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka     6:08s 6:31  7:29  9:01 11:49 13:59 14:44 15:04s 15:50 16:39 17:49 18:57 20:30 22:55
Nowe Gulczewo, Sobieskiego     6:09s 6:32  7:30  9:02 11:50 14:00 14:45 15:05s 15:51 16:40 17:50 18:58 20:31 22:56
Nowe Gulczewo, Kasztelańska     6:10s 6:33  7:31  9:03 11:51 14:01 14:46 15:06s 15:52 16:41 17:51 18:59 20:32 22:57

Nowe Gulczewo, Ruciana     6:11s 6:34  7:32  9:04 11:52 14:02 14:47 15:07s 15:53 16:42 17:52 19:00 20:33 22:58
Nowe Gulczewo, Ketlinga     6:12s 6:35  7:33  9:05 11:53 14:03 14:48 15:08s 15:54 16:43 17:53 19:01 20:34 22:59

Wiosenna     6:15s 6:38  7:36  9:08 11:56  14:51  15:57 16:46  19:04 20:37 23:02
Imielnica  4:07  4:57  5:58            
Wiosenna  4:08  4:58  5:59  6:15s 6:38  7:36  9:08 11:56  14:51  15:57 16:46  19:04 20:37 23:02

Parcele  4:09  4:59  6:00  6:16s 6:39  7:37  9:09 11:57  14:52  15:58 16:47  19:05 20:38 23:03
Zajęcza  4:10  5:00  6:01  6:17s 6:40  7:38  9:10 11:58  14:53  15:59 16:48  19:06 20:39 23:04

Lisia  4:11  5:01  6:02  6:18s 6:41  7:39  9:11 11:59  14:54  16:00 16:49  19:07 20:40 23:05
Gulczewo        14:04  15:09s  17:54   

Stare Gulczewo        14:05  15:10s  17:55   
Stare Gulczewo, remiza        14:06  15:11s  17:56   

Mirosław, skrzyż.        14:07  15:12s  17:57   
Cekanowo, Mazowiecka        14:08  15:13s  17:58   

Cekanowo, Płocka  4:12  5:02  6:03  6:19s 6:42  7:40  9:12 12:00 14:10 14:55 15:15s 16:01 16:50 18:00 19:08 20:41 23:06
Cekanowo, Polna  4:13  5:03  6:04  6:20s 6:43  7:41  9:13 12:01 14:11 14:56 15:16s 16:02 16:51 18:01 19:09 20:42 23:07

Cekanowo, Wiejska  4:14  5:04  6:05  6:21s 6:44  7:42  9:14 12:02 14:12 14:57 15:17s 16:03 16:52 18:02 19:10 20:43 23:08
Cekanowo, Stokrotki 4:15 5:05 6:06 6:22s 6:45 7:46 9:15 12:03 14:13 14:58 15:18s 16:04 16:53 18:03 19:11 20:44 23:09

Cekanowo, GOK 4:16 5:06 6:07 6:23s 6:46 7:44 9:16 12:04 14:14 14:59 15:19s 16:05 16:54 18:04 19:12 20:45 23:10
Cekanowo, Lazurowa 4:18 5:08 6:09 6:25s 6:48 7:46 9:18 16:06 14:16 15:01 15:21s 16:07 16:56 18:06 19:14 20:47 23:12

Słupno, Piaski 4:19 5:09 6:10 6:26s 6:49 7:47 9:19 12:07 14:17 15:02 15:22s 16:08 16:57 18:07 19:15 20:48 23:13
Słupno, zajazd 4:21 5:11 6:12 6:28s 6:51 7:49 9:21 12:09 14:19 15:04 15:24s 16:10 16:59 18:09 19:17 20:50 23:15

Słupno, Krzelewo 4:24 5:14 6:15 6:21s 6:55 7:53 9:25 12:13 14:23 15:08 15:28s 16:14 17:03 18:13 19:21 20:53 23:18
Słupno, Jasna 4:25 5:15 6:16 6:32s 6:56 7:54 9:26 12:14 14:24 15:09 15:29s 16:15 17:04 18:14 19:22 20:54 23:19

Słupno, Kalinowa 4:26 5:16 6:17 6:33s 6:57 7:55 9:27 12:15 14:25 15:10 15:30s 16:16 17:05 18:15 19:23 20:55 23:20
Szeligi 4:28 5:18 6:19 6:35s 6:59 7:57 9:29 12:17 14:27 15:12 15:32s 16:18 17:07 18:17 19:25 20:57 23:22

niebieski - zmienione godziny odjazdów s-kursuje w dni nauki szkolnej

Linia: 130. Kierunek: Płock odjazdy w dni robocze ważny od 1.02.2020r

Szeligi  4:32  5:34 6:28 6:49s 7:03  8:19  9:52 12:48 14:45 15:20 15:51s 16:35 17:31 18:31 19:41 21:13 23:22
Słupno, Kalinowa  4:34  5:36 6:30 6:50s 7:05  8:21  9:54 12:50 14:47 15:22 15:53s 16:37 17:33 18:33 19:43 21:15 23:24

Słupno, Jasna  4:35  5:37 6:31 6:52s 7:06  8:22  9:55 12:51 14:48 15:23 15:54s 16:38 17:34 18:34 19:44 21:16 23:25
Słupno, Krzelewo  4:36  5:38 6:32 6:53s 7:07  8:23  9:56 12:52 14:49 15:24 15:55s 16:39 17:35 18:35 19:45 21:17 23:26

Słupno, zajazd  4:39  5:41 6:35 6:56s 7:10  8:26  9:59 12:55 14:52 15:27 15:58s 16:42 17:38 18:38 19:48 21:20 23:29
Słupno, Piaski  4:40  5:42 6:36 6:57s 7:11  8:27 10:00 12:56 14:53 15:28 15:59s 16:43 17:39 18:39 19:49 21:21 23:30

Cekanowo, Lazurowa  4:41  5:43 6:37 6:58s 7:12  8:28 10:01 12:57 14:54 15:29 16:00s 16:44 17:40 18:40 19:50 21:22 23:31
Cekanowo, GOK  4:43  5:45 6:39 7:00s 7:14  8:30 10:03 12:59 14:56 15:31 16:02s 16:46 17:42 18:42 19:52 21:24 23:33

Cekanowo, Stokrotki 4:44 5:46 6:40 7:01s 7:15 8:31 10:04 13:00 14:57 15:32 16:03s 16:47 17:43 18:43 19:53 21:25 23:34
Cekanowo, Wiejska  4:45  5:47 6:41 7:02s 7:16  8:32 10:05 13:01 14:58 15:33 16:04s 16:48 17:44 18:44 19:54 21:26 23:35

Cekanowo, Polna  4:46  5:48 6:42 7:03s 7:17  8:33 10:06 13:02 14:59 15:34 16:05s 16:49 17:45 18:45 19:55 21:27 23:36
Cekanowo, Płocka  4:47  5:49 6:43 7:04s 7:18  8:34 10:07 13:03 15:00 15:35 16:06s 16:50 17:46 18:46 19:56 21:28 23:37

Cekanowo, Mazowiecka   5:51 7:06s 7:20  10:09    16:52    
Mirosław, skrzyż.   5:52 7:07s 7:21  10:10    16:53    

Stare Gulczewo, remiza   5:53 7:08s 7:22  10:11    16:54    
Stare Gulczewo   5:54 7:09s 7:23  10:12    16:55    

Gulczewo   5:55 7:10s 7:24  10:13    16:56    
Nowe Gulczewo, Ketlinga   5:56 7:11s 7:25  10:14    16:57    

Lisia  4:48  6:44  8:35  13:04 15:01 15:36 16:07s  17:47 18:47 19:57 21:29 23:38
Zajęcza  4:49  6:45  8:36  13:05 15:02 15:37 16:08s  17:48 18:48 19:58 21:30 23:39
Parcele  4:50  6:46  8:37  13:06 15:03 15:38 19:09s  17:49 18:49 19:59 21:31 23:40

Wiosenna  4:51  6:47  8:38  13:07 15:04 15:39 16:10s  17:50 18:50 20:00 21:32 23:41
Imielnica           23:42

Wyszogrodzka, Wisła           23:43
Nowe Gulczewo, Ketlinga  4:54  5:56 6:51 7:11s 7:25  8:41 10:14 13:10 15:07 15:42 16:13s 16:57 17:53 18:53 20:03 21:35  
Nowe Gulczewo, Ruciana  4:55  5:57 6:52 7:12s 7:26  8:42 10:15 13:11 15:08 15:43 16:14s 16:58 17:54 18:54 20:04 21:36  

Nowe Gulczewo, Kasztelańska  4:56  5:58 6:53 7:13s 7:27  8:43 10:16 13:12 15:09 15:44 16:15s 16:59 17:55 18:55 20:05 21:37  
Nowe Gulczewo, Sobieskiego  4:57  5:59 6:54 7:14s 7:28  8:44 10:17 13:13 15:10 15:45 16:16s 17:00 17:56 18:56 20:06 21:38  

Nowe Gulczewo, Wyszogrodzka  4:58  6:00 6:55 7:15s 7:29  8:45 10:18 13:14 15:11 15:46 16:17s 17:01 17:57 18:57 20:07 21:39  
Wyszogrodzka, Wisła  5:00  6:02 6:57 7:17s 7:31  8:47 10:20 13:16 15:13 15:48 16:19s 17:03 17:59 18:59 20:09 21:41 23:43

Armii Krajowej  5:02  6:04 6:59 7:19s 7:33  8:49 10:22 13:18 15:15 15:50 16:21s 17:05 18:01 19:01 20:11 21:43 23:45
Braci Jeziorowskich  5:04  6:06 7:01 7:21s 7:35 13:20 15:17 15:52 16:23s 17:07 18:03  

Piaska  5:05  6:07 7:02 7:22s 7:36 13:21 15:18 15:53 16:24s 17:08 18:04  
Spółdzielcza  5:06  6:08 7:03 7:23s 7:37 13:22 15:19 15:54 16:25s 17:09 18:05  

Otolińska  5:07  6:09 7:04 7:24s 7:38 13:23 15:20 15:55 16:26s 17:10 18:06  
Stanisławówka 02  5:08  6:10 7:06 7:26s 7:40 13:25 15:22 15:57 16:28s 17:11 18:07  

Piękna  5:09  6:11 7:08 7:28s 7:42 13:27 15:24 15:59 16:30s 17:13 18:09  
Jachowicza (teatr)  5:11  6:13 7:10 7:30s 7:44 13:29 15:26 16:01 16:32s 17:15 18:11  

niebieski - zmienione godziny odjazdów s-kursuje w dni nauki szkolnej

Rozkład jazdy linii 130 od 1 lutego 2020r.
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SZKoŁa PoDStaWoWa im. arcybiSKuPa noWoWiejSKieGo W SŁuPnie

Prestiżowe konkursy w zasięgu 
naszej gminy
uczniowie szkoły Podstawowej w słupnie, wraz z nauczyciela-
mi prowadzącymi, już teraz mogą pochwalić się wysokimi osią-
gnięciami w prestiżowych konkursach…
ogólnopolska olimpiada Przedmiotowa „ losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” zatytułowana jest: „1887-1922. o niepodległość 
i granice rzeczypospolitej”. to właśnie w niej uczeń klasy Vi b, Piotr 
ejman pod kierunkiem p. anny mrozowskiej zakwalifikował się do 
iii etapu konkursu, który odbędzie się w Warszawie w marcu 2020 r
to już XXV edycja konkursu historycznego , którego wychowawcze 
znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków. 
Dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych. 
Do Warszawy już niebawem wybiera się także uczennica klasy 
Viii a – Kinga Górczyńska, która jako jedna z dwudziestu zakwali-
fikowanych do etapu powiatowego, dostała się ( wraz z trojgiem 

uczniów z powiatu płockiego ) do etapu wojewódzkiego konkursu 
kuratoryjnego z języka polskiego – nauczyciel: eliza rokicka 
 to ogromne osiągnięcie ( niewiele ustąpiły Kindze koleżanki z klasy: 
Kornelia jaworska, małgorzata Strusińska i natalia Palmąka), bo-
wiem konkurs - organizowany przez mazowieckiego Kuratora oświa-
ty i mazowieckie Samorządowe centrum Doskonalenia nauczycieli 
- słynie z wyjątkowo wysokiego poziomu. od lat prowadzony jest 
z myślą o uczniach zdolnych, a także wykazujących szczególne za-
interesowanie wybranym przedmiotem, prezentujących rozległą 
wiedzę i umiejętność twórczego myślenia.

Grudniowe 
czekanie... „na 
cud w gestach, 
sercach, na 
niebie”

Zaczęliśmy od nastrojowego spotkania zorganizowanego przez 
druhny elizę i joannę oraz zuchy i harcerzy z ich drużyn. Harcerski 
wieczór wspomnień przywołał wiele obrazów ze zbiórek i rajdów 
sprzed lat, przez połączone w kręgu dłonie przebiegła braterska 
iskra przyjaźni. te nastrojowe chwile wprowadziły nas w klimat 
świątecznych przygotowań. jak co roku zaprosiliśmy całą społecz-
ność wraz z przedstawicielami gminnego samorządu na przedświą-
teczne spotkanie i kiermasz bożonarodzeniowy. Harcerze przekazali 
betlejemskie Światło Pokoju, a wszyscy uczniowie dzielili się „świa-
tłem swych talentów” i dziecięcą radością – zwłaszcza na widok 
mikołaja z prezentami. Goście zachwyceni artystycznymi dzieła-
mi na kiermaszu szczodrze zasilili skarbonkę rady rodziców, za co 
serdecznie dziękujemy. Krótko potem, już w styczniu, wyróżnienie 
za pięknie wyśpiewane kolędy otrzymały małgosia i julka, a nasi 
wolontariusze aktywnie działali na rzecz Wielkiej orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. i tak w serdecznych gestach, słowach i wzajemnej 
życzliwości dopełnił się świąteczny cud. niech jego moc ciągle trwa.

sPl

II Harcerski wieczór wspomnień
10 grudnia w Szkole Podstawowej w liszynie zaproszeni goście, 
harcerze z 64 Drużyny Harcerskiej „ Solaris’ oraz zuchy z Gromady 
Zuchowej „Przyjaciele lasu” wspominali dawne dzieje harcerstwa 
na terenie liszyna. 
nie zabrakło wspomnień, śpiewów i przede wszystkim wspólnej za-
bawy. a wszystko zaczęło się w 1964 roku … Początki harcerstwa na 
ziemi liszyńskiej przypomniała miejscowa poetka anna Włochowska, 
która należała do drużyny hm. antoniego tomaszewskiego. następ-
nie harcmistrz Dorota morawska przeniosła nas w czasy jej przygo-
dy harcerskiej w liszynie. było to niesamowite przeżycie. mogliśmy 
obejrzeć zdjęcia, na których uwiecznione były ważne wydarzenia dla 
drużyny druhny Doroty, a nawet poczytać gazetę o tematyce harcer-

skiej wydaną w 1979 roku. Wspomnieniami podzieliły się także hm. 
beata Parulska-Kajkowska, hm. iwona majchrzak i pani ewa Stańczak.
Harcerstwo wróciło do liszyna po długiej przerwie i tworzy się nowa 
historia. od 5 lat działa Gromada Zuchowa „Przyjaciele lasu” z pwd 
elizą Golatowską jako drużynową. Dwa lata temu powstał 64 Drużyna 
Harcerska „Solaris” z pwd joanną miaśkiewicz-Świrską jako drużynową.
miło nam , że jesteśmy kontynuatorkami harcerstwa w liszynie. choć 
nasza historia tworzy się dopiero od niecałych pięciu lat , mamy na-
dzieję , że kiedyś będziemy mogły podzielić się naszymi przeżyciami. 
Do zobaczenia na szlaku…

Pwd eliza Golatowska 
Pwd Joanna Miaśkiewicz-Świrska
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ze sportami walki związała się jako piętnastolatka, rozpoczyna-
jąc treningi kick boxingu. Po pół roku została mistrzynią Polski. 
Już jako siedemnastolatka zdobyła mistrzostwo świata seniorek. 
Potem przyszły kolejne tytuły mistrzyni świata i europy. Prze-
szła na zawodowstwo, została najlepszą kick boxerką europy, 
a rok później świata. W latach 2000-2005 stoczyła osiemnaście 
pojedynków w boksie zawodowym, wygrywając aż siedemnaście 
z nich – jedenaście przed czasem. zdobyła dwa pasy mistrzow-
skie i przydomek lady tyson. Od 11 lat prowadzi cykl sporto-
wy dla „Dzień Dobry tVN”. Wystąpiła w „tańcu z gwiazdami” 
i programie „Agent-Gwiazdy”. zagrała w superprodukcji Juliu-
sza Machulskiego i filmie „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” Pa-
tryka Vegi. Iga cembrzycka nakręciła o niej film dokumentalny 
„48 godzin z życia kobiety”. W 2017 roku wyszła o niej książka 
„Nokaut. Historia bokserki”. to opowieść o walce w życiu i na 
ringu spisana przez Wojciecha zawiołę. 
Przyjechała do Słupna w grudniu w okresie przedświątecznym. 
chciała odwiedzić swojego kolegę z podwórka marcina Zawadkę, 
a ten zaprosił ją do audycji radiowej „Polityka i muzyka” nadawanej 
w radio rPl fm w każdy czwartek o godzinie 20.00. W prezencie 
przywiozła książkę z własnym autografem, żeby przekazać na li-
cytację Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. ta właśnie publi-
kacja została sprzedana na balu przedsiębiorców za kwotę 500,00 
zł. Krótki ale niezwykle zaskakujący pobyt w Słupnie dał możliwość 
porozmawiania o życiu i walkach:
W swojej książce podkreśliła Pani, że właściwie każda bokserka 
„doświadczyła dramatów w życiu i w domu rodzinnym. tak trafiały 
do tego sportu” Natomiast Pani miała zupełnie inaczej. Przychodzi-
ła Pani „na luzie, wiedząc, że zawsze mogę robić coś innego”. Jak to 
się stało, że trafiła Pani właśnie do takiego „agresywnego” sportu?
Kiedy byłam w ostatniej klasie podstawówki otwarto w szkole sek-
cję samoobrony. Większość klasy to były dziewczynki i ćwiczono tam 
głównie w parach. Koleżanka mojej kuzynki wyjechała na zimowiska 
i poproszono mnie żeby ja zastąpiła na treningu. Kończyłam piętna-
ście lat. Zrobiłam sobie mały prezent w postaci tego pierwszego tre-
ningu. to były zajęcia ogólnorozwojowe. trochę się z tego śmiałam, 
bo robiliśmy brzuszki, pompki. Dopiero po jakimś czasie zaczęły się 
ciosy, lewy, prawy. Ćwiczyłam dość sprawnie i okazało się, ze mam 
do tego dryg. Poszłam więc na następny trening i jeszcze kolejny. Po 
dwóch miesiącach byłam już jedyną dziewczyną w grupie, choć na po-
czątku było ich przecież ponad trzy czwarte. Początkowo ćwiczyliśmy 

samoobronę, potem pojawiły się elementy kick boxingu, a wraz z nim 
pytanie, kto chce trenować dla siebie, czyli dla samoobrony, a kto chce 
startować w zawodach. no i oczywiście rylik się wychyliła.
czytając książkę miałam wrażenie, że większość swojego dzieciń-
stwa spędziła Pani w szpitalu?
to nie było aż tak źle, bo w samym szpitalu byłam rzadko. ale najczę-
ściej bywałam na pogotowiu. miałam cztery razy zszywaną głowę, 
miałam specjalne płyny, żeby mi się skóra szybko goiła. rzeczywiście 
byłam bardzo żywym dzieckiem, które cały czas sobie jakąś tam ro-
biło krzywdę. no i byłam chorowita. co chwilę miałam jakąś anginę. 
co chwila coś się działo. no ale jak to mówią „gdzie drwa rąbią…” i tak 
właśnie ze mną było. Później zdecydowanie chyba z tego wrosłam. 
już jak się zaczęłam udzielać się sportowo a było to w okolicy trze-
ciej klasy podstawówki, to myślę, że ten organizm się zdecydowanie 
wzmocnił. już nie chorowałam, a raczej znacznie mniej.
Jeśli nie kick boxing i boks to co innego by Pani robiła w swoim 
życiu?
Zawsze jak się pyta dzieci co chcą robić jak dorosną, to ja miałam dwie 
odpowiedzi: albo zostanę sportowcem albo lekarzem. byłam zdecy-
dowana na te dwa kierunki. i powiem szczerze, że jeszcze w liceum, 
kiedy już miałam indywidualny tok nauki, byłam w kadrze, byłam mi-
strzynią świata w kick boxingu, zdawałam wtedy maturę z biologii to 
zastanawiałam się czy może jednak nie medycyna? było to w trzeciej 
klasie właśnie. Zawsze wiedziałam, że oprócz tego że trenuję to chce 
rozwijać się w różnych kierunkach. miałam takie poczucie że mogę 
robić wszystko co chce. 
Była Pani studentką politologii w Poznaniu. Dlaczego akurat taki 
kierunek został przez Panią wybrany?
chciałam iść na studia ale na własny kierunek. nie poszłam na me-
dycynę gdyż uznałam, że nie da rady połączyć sportu wyczynowego 
z takimi studiami. nie da się jednocześnie połączyć i robić dobrze te 
dwie rzeczy. Dlatego między innymi zdecydowałam się na politologię. 
jednak mnie to zainteresowało. Wszyscy znajomi wtedy mnie pytali 
„dlaczego nie na aWf? odpowiadałam żartując sobie, że tyle fikołków 
robię trenując w tygodniu, że muszę w weekendy zrobić coś co mnie 
jeszcze interesuje i nie może być związane ze sportem. Dlatego zde-
cydowałam się ukończyć studia zaoczne na politologii. 
Pamiętamy, że zawsze walczyła Pani w spódniczkach, włosy równo 
splecione w warkoczyki a z książki dowiedziałam się, że chociaż 
tego nie było widać, to przed walką zazwyczaj malowała Pani pa-
znokcie. Jak to jest być kobietą w tak męskim sporcie jak boks?
jak ktoś ma kobiecość, a jest to pewien rodzaj ciepła, to żaden sport 
tego nie zabierze. a ja wiedziałam ze jestem taką prekursorką, wszy-
scy patrzą na mnie i zawsze wszyscy mówią „jaka ładna i mądra”. 
odpowiadałam wtedy: „jakbym była głupia i brzydka to by było ok”. 
ale zawsze chciałam się czuć kobietą i czuć się dobrze dlatego nie 
chciałam tych wielkich pantalonów, takich do pół łydki tylko zapro-
jektowałam sobie spódniczkę. Warkoczyki to taki bardzo praktycz-
ny sposób żeby nie wychodziły włosy. trener mi kiedyś powiedział: 
„agnieszka jeśli podczas walki wyjdą ci włosy z tej kitki to ja nie 
umiem robić kitek, ja ci je po prostu je obetnę”. Zatem warkoczyki to 
był taki bardzo bezpieczny sposób, żeby je zapleść i żeby się trzymały 
na miejscu. no a paznokcie zawsze malowałam, bo to mnie uspokajało 
przed walką. tam trzeba złapać spokój i koncentrację. Więc żeby to 
osiągnąć musiałam się odprężyć i tym sposobem zawsze wychodzi-
łam z pomalowanymi paznokciami. a było je widać jak podnosili mi 
rękę do góry po walce. 
Ostatnia walka odbyła się w kultowym dla boksu miejscu: Madison 
square Garden. Jakie ma Pani wspomnienia z tej walki?
no tak to faktycznie mekka światowego boksu. trzeba przyznać, 
że był to duży sukces, że udało mi się zawalczyć w tym miejscu. 
ale jakie mam wspomnienie? fajne, tylko w sensie, że tam odby-

wały się największe pojedynki i to jest super. natomiast jak tak 
rozmyślam to najlepsze wspomnienia jednak są z walk w Koło-
brzegu. W 2000 roku w moim rodzinnym mieście otworzyli halę 
i ja wtedy na niej walczyłam o mistrzostwo Świata. W swoim 
rodzinnym mieście, gdzie znałam wszystkich, gdzie musiałam 
bardzo się skoncentrować. bardzo pilnowałam się przed walką 
żeby nie spojrzeć gdzieś na bok, bo były same znajome twarze. 
twarze, z którymi się wychowywałam. to chyba jednak najlepsze 
wspomnienia jakie mam z walk. to te walki w Kołobrzegu a nie 
w madison Square Garden.
W jednym z wywiadów użyła Pani słów: „Najważniejszą walkę sto-
czyłam o samą siebie, o własne szczęście”. co to oznacza?
Sport to tylko część życia. najważniejsze w życiu jest to żeby być 
szczęśliwym. Dla mnie oznacza to zawsze kochać, być kochanym i ko-
chać siebie. Zaakceptować siebie - bo to jest taka droga do szczęścia. 
nad tym trzeba pracować lata. i najważniejszą walkę jaką stoczyłam 
jest właśnie o bycie szczęśliwym człowiekiem. Sport wyczynowy to 
nie jest zdrowie ani fizyczne ani psychiczne. jeśli robisz np. jakiś ruch 
łokciem milion razy to ten łokieć w końcu nie wytrzyma. Żeby wyko-
nywać wyczynowy sport, zrobić wyczyn trzeba umieć zamortyzować 
psychikę. a potem ciężko jest pokochać siebie gdyż pracujesz nad tym 
że jesteś niedoskonały. Większość sportowców jest perfekcjonistami. 
ja gdzieś przeszłam długą drogę pracy nad sobą i tą walkę wygrałam. 
i po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem. 
Przyjechała Pani do słupna do swojego kolegi z podwórka. Jak Pani 
wspomina te czasy? 
te czasy kołobrzeskie wspominam wspaniale. to wspaniale, ze mo-
gliśmy się spotkać po latach. okazuje się, że z marcinem mieszkali-
śmy trzy bloki obok. on mieszkał w bloku z moją koleżanką z pod-
stawówki. Świat jest bardzo mały. mamy dużo fajnych wspomnień. 
mamy dużo wspólnych znajomych. ja mieszkałam w Kołobrzegu 
21 lat. to jest moje miejsce. jak teraz przyjeżdżam do Kołobrzegu, 
to tu się oznaczam „Home”. tutaj mam całą swoja rodzinę. uwiel-
biam to miejsce. Wiec ja jestem tu przynajmniej raz na miesiąc 
w Kołobrzegu. i mam nadzieję, ze wreszcie z marcinem spotkamy 
się w naszym rodzinnym mieście. ale w Słupnie też było bardzo 
miło. mieliśmy okazję powspominać nasze młode czasy. audycja 
„Polityka i muzyka”, w której mogłam być gościem marcina, była 
do tego wspaniałym pretekstem.
czy możemy liczyć, ze jeszcze Pani u nas zagości?
oczywiście mam nadzieję, że będzie ku temu okazja. chciałabym zor-
ganizować dla dzieci w Słupnie spotkanie połączone z rozmową mo-
tywującą oraz treningiem. chcę pokazać techniki walki i obrony oraz 
zapewnić mnóstwo zabawy. ma nadzieję, że uda nam się wspólnie 
ustalić jakiś termin w tym roku. 

Rozmawiała 
Magdalena Kubacka

oD reDaKcji:
muszę przyznać, że książka agnieszki rylik to pierwsza biogra-
fia jaką przeczytałam (i jestem pewna, że nie ostatnia). Życie 
bokserki zafascynowało mnie tak bardzo, że chociaż nigdy nie 
interesowałam się boksem, zaczęłam obserwować wszystkie jej 
zmagania w przeszłości i teraz. jej osobowość, poczucie komfortu 
wewnętrznego, ta wieczna młodość i witalność może być przy-
kładem dla innych kobiet (ale nie tylko) do tego jak można wiele 
osiągnąć jeśli robi się to co się kocha. W życiu, tak jak na ringu, 
ponosi się wiele porażek ale trzeba potrafić podnieść się z każdej 
z nich i walczyć dalej. nie wolno bać się, trzeba pokonać swoje 
bariery i koncentrować się nad tym co jest dla nas ważne w życiu. 
Polecam przeczytać historię bokserki wszystkim, którzy szukają 
swojego szczęścia. (MK)

Moc jest w tobie, tylko przestań się bać
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Ich ostatnia droga
rok 2020 to 80 rocznica internowania biskupów przez niemców 
podczas ii wojny światowej. Wojny, która w parafii św. marcina za-
znaczyła się śmiercią wielu księży i parafian. W pierwszych dniach 
września 1939 roku w czasie bombardowania została poważnie 
uszkodzona płocka katedra i budynek seminarium, na który runął 
samolot. na terenie diecezji rozpoczęły się aresztowania, inter-
nowania i zabójstwa księży. 9 grudnia oddziały niemieckie zajęły 
na koszary dopiero co wyremontowany gmach Seminarium Du-
chownego. Wykładowcy wyjechali z Płocka, a alumni mieli uczyć 
się w swoich domach i zgłaszać do profesorów na zaliczanie ko-
lokwiów. Gehenna abp antoniego juliana nowowiejskiego rozpo-
częła się 28 lutego 1940 roku, gdy o 8 rano esesmani otoczyli dom 
biskupi, splądrowali pokoje, a o 4 po południu samochodami cięża-
rowymi wywieźli go wraz z bp sufraganem leonem Wetmańskim 
i ks. prałatem leonem Wilkońskim osobistym kapelanem do Słup-
na. nieco wcześniej trzy siostry pasjonistki prowadzące gospo-
darstwo domowe arcybiskupowi z siostrą pielęgniarką przywiozły 
do naszej szkoły łóżko i otomanę. Ks. abp przyjechał w płasz-
czu, bez czapki, zmarznięty i drżący. Położył się w sali, gdzie nie 
było szyb w oknach i z powodu braku odpowiedniej ilości pościeli 
został przykryty dywanem. Pierwszej nocy nie spał zaskoczony 
internowaniem i przerażającym zimnem. Wieść o przetrzymywa-
niu biskupów w szkole szybko rozeszła się wśród mieszkańców 
Słupna i okolicznych wsi. Wszyscy ruszyli z pomocą, dostarczali 
produkty żywnościowe i przedmioty niezbędne do codziennego 
życia. Po kilku dniach arcybiskup z pokorą przyjął powstałą sytu-
ację i rozpoczął pracę, przyjmował gości, siostry zakonne, księży 
i świeckich. Słuchał przynoszonych informacji o sytuacji w Płocku, 
walkach na froncie i miał nadzieję, że losy wojny będą korzystne 
dla Polski. Wieści niepomyślne wywołały u niego przykrą reflek-
sje, powtarzał: urodziłem się w niewoli rosyjskiej i przyjdzie mi 
umrzeć w niewoli niemieckiej. Systematycznie otrzymywał spra-
wozdania z działalności prowizorycznie utworzonego biura kurial-
nego w zakładzie anioła Stróża i diecezja na utrzymanie swoje, 
księży i zakonnic dzielących z nim internowanie. ustalił porządek 
dnia codziennego: o 7 rano osobiście odprawiał mszę Św. w kaplicy 
domowej, a bp sufragan w kościele parafialnym. Spodziewając się 
wywiezienia do obozu zdecydował się na potajemne wyświęcenie 
szesnastu alumnów ostatniego rocznika. Przybywali do Słupna 
w kilku osobowych grupach i w kościele św. marcina z rąk bp leona 
Wetmańskiego w marcu 1940 roku otrzymali święcenia subdia-
konatu, diakonatu i kapłaństwa. Wśród nich był ks. Stefan ca-
ban, który 10 marca został mianowany wikariuszem słupnowskiej 
parafii, miał być wsparciem ks. proboszcza Stanisława nasiłow-
skiego. Dawnego nauczyciela religii w liceum i gimnazjum im. Św. 
Stanisława Kostki w Płocku, dyrektora diecezjalnego dzieł misyj-
nych i prefekta seminarium nauczycielskiego. młody ks. wikariusz 
Stefan caban syn Stanisława i emilii, dawny harcerz, sportowiec, 
uczeń szkoły w niesłuchowie i liceum w Płocku, półsierota (ojciec 
zginął w i wojnie światowej), wstąpił do Seminarium Duchowne-
go w Płocku w 1934 roku, uczył się dobrze, a ostatni rok studiów 
zakłóciła mu wojna.
2 czerwca 1940 roku nieoczekiwanie zmarł ks. prałat ludwik Wil-
koński długoletni kapelan i przyjaciel arcybiskupa. Dawny pro-
boszcz w trzepowie i Strzygach, a w latach 1907-1920 dziekan 
dekanatu płockiego. W 1931 roku ufundował arcybiskupowi na 50 
lecie kapłaństwa okolicznościowy medal, a katedrze alabastrowy 
tron eucharystyczny, konfesjonał i srebrną monstrancję. Został 

pochowany za zgodą okupanta w metalowej trumnie na cmentarzu 
w Płocku. Zmarłego zastąpił na stanowisku kapelana ks. prof. 
adam Zalewski znakomicie posługujący się językiem niemieckim, 
mianowany jednocześnie honorowym kanonikiem katedralnym. 
Praca ewangeliczna biskupów i księży zebranych w Słupnie zo-
stała zachwiana 17 lutego 1941 roku, gdy w Płocku rozpoczęły 
się aresztowania księży i ich wywózka do obozu w Działdowie. 
W tym dniu uwięziono prałatów modzelewskiego, P. Dmochow-
skiego, j. michalaka, f. Klimkiewicza rektora Seminarium Duchow-
nego, ks. prof. jana Szydłowskiego, ks. a. Kuśmierczyka dyrektora 
Diecezjalnego instytutu bractw i Stowarzyszeń religijnych. Po-
szukiwany był przez niemców ks. dr Wacław jezusek, ale w porę 
uprzedzony przez ks. Stefana cabana ukrył się w Święcieńcu. 1 
marca urzędnicy z gminy Słupno spisali mieszkańców szkoły: obu 
biskupów, ks. kan. adama Zalewskiego, trzy siostry pasjonistki; 
Honoratę Helenę Kwiatkowską, Zytę cecylię filipkowską, Domi-
cellę Kazimierę Załuską, które prowadziły gospodarstwo , siostrę 
pielęgniarkę cecylię Górzyńską ze Zgromadzenia matki bożej 
miłosierdzia i alumna izydora Kępczyńskiego, który w tym cza-
sie odprawiał rekolekcje przed swoimi święceniami. o pierwszej 
w nocy z 6/7 marca 1941 roku niemcy z miejscowymi kolonistami 
otoczyli szkołę i plebanię, aresztowali arcybiskupa antoniego ju-
liana nowowiejskiego, biskupa sufragana leona Wetmańskiego, 
ks. kan. adama Zaleskiego, ks. proboszcza Stanisława nasiłow-
skiego i ks. Stefana cabana. młody alumn korzystając z zamie-
szania przy pomocy liny opuścił się z pierwszego pietra i uciekł. 
Podczas zatrzymania 84-letni arcybiskup ponaglany do pośpiechu 
został uderzony kijem przez jednego volksdeutscha. aresztowa-
nych trzema samochodami przewieziono do borowiczek, a po kilku 
godzinach do piwnic ratusza w Płocku. W sobotę 8 marca biskupi 
i nasi księża trafili do obozu karnego w Działdowie. osadzeni na 
parterze w budynku koszar iii batalionu 32 pułku piechoty przez 
okno widzieli druty kolczaste, wartownika z karabinem i wyso-
ki mór, a w oddali na ambonie niemca z reflektorem oświetla-
jącym w nocy teren. W pomieszczeniu było zimno, na podłodze 
zdeptana na sieczkę słoma z pluskwami, a na ścianach pokrytych 
brudem i starym kurzem widniały nazwiska dawnych więźniów. 
codziennie, prócz czwartku niemcy robili zbiórki na placu apelo-
wym i przymusowe „padnij, powstań”. Posiłki wydawano dwa 
razy; czarną kawę, chleb i tłustą zupę o dziwnym słodkim smaku, 
jak niektórzy mówili gotowaną na ludzkim mięsie. chorych za-
bierano do „szpitala” mieszczącego się w jednej ze stajni, gdzie 
leżeli na posadzce we własnych odchodach bez opieki. Zmarłych 
składowano w piwnicy w budynku, gdzie mieściła się kuchnia. co 
dzień słychać było strzały od strony niedalekich spichrzów, gdzie 
rozstrzeliwano więźniów. 
W tych strasznych warunkach w obozie śmierci w Działdowie jako 
pierwszy 5 maja 1941 roku zmarł ks. proboszcz naszej parafii Stanisław 
nasiłowski, później 20 czerwca arcybiskup antoni julian nowowiej-
ski, następnie: 1 października biskup sufragan leon Wetmański, 16 
października ks. Stefan caban i jako ostatni 8 grudnia1 ks. kanonik 
adam Zalewski. 
Dzisiaj śmiertelną peregrynację biskupów zapisaliśmy tablicą pamiąt-
kowa na placu cmentarnym przy kościele św. marcina, a księży Stani-
sława nasiłowskiego i Stefana cabana widzimy na portretach w lewej 
nawie słupnowskiej świątyni.

Konrad Jan Waluś
1. Data domniemana.

Ks. wikariusz Stefan Caban 

Ks. proboszcz Stanisław Nasiłowski

Rehabilitacja z nowym cennikiem
Przychodnia centrum medyczne rodzina, mieszcząca się przy ul. mi-
szewskiej 8a w Słupnie zapewnia swoim pacjentom bezpłatną opiekę 
medyczną, finansowaną przez narodowy fundusz Zdrowia, w ramach 
Podstawowej opieki Zdrowotnej . opieka obejmuje: świadczenia leka-
rza rodzinnego, pediatry, internisty, opiekę profilaktyczną nad ucznia-
mi Szkoły Podstawowej im. abp. antoniego juliana nowowiejskiego 
w Słupnie, w Szkole Podstawowej w liszynie oraz w Szkole Podsta-
wowej w Święcieńcu. bezpłatną opieką zdrowotną objęte są osoby po-
siadające prawo do świadczeń, które zadeklarowały wolę korzystania 
z usług Przychodni centrum medycznego rodzina.
Serdecznie zapraszamy Państwa na zabiegi rehabilitacyjne :
ReHABIlItAcJA:
ĆWicZenia bierne 30min - 30ZŁ
ĆWicZenia cZynno-bierne 30 min - 30ZŁ
ĆWicZenia cZynne W obciĄŻeniu 15 min - 10ZŁ
ĆWicZenia cZynne W obciĄŻeniu Z oPorem 15 min - 10ZŁ
ĆWicZenia iZometrycZne 15min - 10 ZŁ
ĆWicZenia cZynno- Wolne 15min - 10ZŁ
WyciĄGi KręGoSŁuPa 15 min - 12ZŁ
mobiliZacja i maniPulacja 30min - 50ZŁ
nauKa cZynnoŚci loKomocji 20min - 15 ZŁ

KineSiotaPinG PlaStroWanie DynamicZne - 40 ZŁ
KineSiotaPinG PlaStroWanie DynamicZne (PlaStry We 
WŁaSnym ZaKreSie) - 20ZŁ
MAsAŻ:
SucHy 30min - 45ZŁ
SucHy 60min - 65ZŁ
DrenaŻ limfatycZny 20min - 35ZŁ
FIzyKOteRAPIA:
GalWaniZacja - 6ZŁ
jonoforeZa - 6ZŁ
DiaDynamiK - 6ZŁ
interferencja - 6ZŁ
KotZ - 6ZŁ
tenS - 6ZŁ
PrĄDy trauberta - 6ZŁ
eleKtroStymulacja - 6ZŁ
laSer 3 min - 7ZŁ
SonoteraPia uD 3 min - 7ZŁ
SolluX 15min - 7ZŁ
Diatermia/teraPluS 15min - 10ZŁ
maGnetroniK 15min - 7ZŁ
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Gminna biblioteKa PublicZna W SŁuPnie

Klub młodego 
czytelnika
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie oferuje najmłodszym czytel-
nikom udział w Klubie młodego czytelnika. Dzięki zajęciom w naszym 
Klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. W ra-
mach „Klubu młodego czytelnika” organizowane są zajęcia literackie, 
artystyczne i plastyczne, których celem jest: rozwijanie zamiłowań 
czytelniczych, wyrabianie nawyków czytania, wdrażanie do samo-
dzielnej i systematycznej pracy z książką, rozwijanie aktywności 
twórczej dzieci, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyrabianie 
wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania.
Działalność plastyczna zawsze połączona jest z czytaniem książek 
oraz z zabawami integracyjnymi. W roku szkolnym 2019/2020 roz-
mawiamy o wartościach, takich jak: szacunek, przyjaźń, tolerancja, 
wzajemna pomoc, kłamstwo i inne. Z przygotowanych tematycznie 
zajęć korzystają cztery grupy przedszkolaków: jeżyki, jagódki, Kró-
liczki i Żuczki. Podczas spotkań dzieci słuchają tekstów literackich 
związanych z tematem zajęć. Łącząc kreatywne zabawy z pracami 
plastycznymi przedszkolaki mają możliwość wykazać się pomysłowo-
ścią w wykonywaniu swoich małych „dzieł”. Wszystkie prace ekspo-
nowane są w czytelni dla najmłodszych. Prezentowane obrazki budzą 
wielkie zainteresowanie wszystkich odwiedzających naszą placówkę. 
mali klubowicze stali się również bardzo aktywnymi czytelnikami. cie-
szymy się, że rośnie wśród nas młode pokolenie, które z pewnością 
doceni wagę książki tradycyjnej. 
Zapraszamy do Gminnej biblioteki Publicznej w Słupnie. oferujemy 
duży wybór lektur dla tych najmłodszych oraz starszych. W naszych 
zbiorach znajdziecie Państwo tytuły, które Państwa zainteresują.

W słupnie Orkiestra 
zagrała najgłośniej!!

Jak co roku słupno przyłącza się do idei Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. I jak co roku bijemy swój rekord. W tym 
roku zebraliśmy ponad 65 tysięcy. z roku na rok uzbierana kwo-
ta rośnie, gdyż nasz sztab po wieloletnich doświadczeniach ma 
wciąż nowe pomysły na zbiórkę. W tym roku znaczący wpływ 
miał zorganizowany w przeddzień finału I Bal Przedsiębiorcy 
Gminy słupno. część środków z biletów została przekazana 
na ten cel. Dodatkowo podczas balu przeprowadzono licytacje, 
z której dochód w całości został przeznaczony na WOŚP a naj-
większą kwotę uzyskano za piłkę meczową euro 2020 podpisa-
ną przez samego szymona Marciniaka podczas imprezy. zosta-
ła sprzedana za sumę 10.000,00 zł.
rozpoczęta w piątek zbiórka wolontariuszy po gminie Słupno za-
kończyła się podczas 28. finału WoŚP zorganizowanego w Szko-
le Podstawowej w Słupnie. już od godziny 16.00 zaczął się bieg 
pod nazwą „Słupno biega”, z którego dochód przeznaczono na 
WoŚP. W samej szkole od 17.00 zaczęły się występy artystyczne. 
W tym roku gwiazd wieczoru było wiele: artyści z Samorządowego 
Przedszkola „niezapominajka”, wokalistki ze Szkoły Podstawowej 
w Słupnie, chórzyści ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, gru-
pa przedstawiająca pokaz sztuk walki „capoiera” ze Szkoły Pod-

stawowej w liszynie, artyści z Gminnej orkiestry Dętej w Słupnie 
oraz zespół Qlturalni z GoK Słupno. Wszyscy zagrali dla Wielkiej 
orkiestry Świątecznej Pomocy. natomiast w przerwach były prze-
prowadzane licytacje przez Pana Waldemara Kaczorowskiego – 
Dyrektora SP Słupno. jak co roku były loterie fantowe, konkursy, 
kiermasz, pokazy pożarnicze, licytacje. największa wylicytowana 
kwota podczas finału wyniosła 1.180,00 zł za oryginalna koszulkę 
adama Wiśniewskiego z podpisami wszystkich zawodników re-
prezentacji Polski w piłce ręcznej. Dużą popularnością cieszył się 
makijaż permanentny na usta wykonany przez Panią Kingę Więcek, 
za którego zapłacono 740,00 zł oraz koszulka Kamila Syprzaka 
zakupioną za 500,00 zł. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie 
dziękujemy. W tym roku ilość fantów przeszła nasze oczekiwania, 
gdyż zabrakło nam czasu i z opóźnieniem odbył się pokaz „świa-
tełka do nieba” w postaci fontanny (wulkany) sceniczne.
Wszystkim organizatorom, darczyńcom, sponsorom i wolontariuszom 
serdecznie dziękujemy za wsparcie i wielkie serce dla akcji owsiaka. 
jest nam niezmiernie miło, ze zawsze możemy na Was liczyć. Przecież 
każdy robi to dla wspólnego celu jakim jest Wielka orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Do zobaczenia za rok. Siema!!!

(MK)

Ach, co to był za bal…
Bez ich wsparcia nawet najlepsze i najfajniejsze inicjatywy często 
nie miałyby racji bytu. Działają na rzecz lokalnych społeczności 
i często pozostają w cieniu. Robią to z potrzeby serca. - Dobrze 
się tu czujemy, to dobre miejsce na biznes – podkreślają zgodnie. 
Przedsiębiorcy z gminy słupno, bo o nich mowa, mieli swój wielki 
dzień. z myślą o nich zorganizowano I Bal Przedsiębiorcy. 
i bal Przedsiębiorców Gminy Słupno był okazją do podziękowań, ale 
przede wszystkim integracji środowiska. - Po rozmowach z cezarym 
lewandowskim prezesem rady Społeczno – Gospodarczej doszli-
śmy do wniosku, że rada kończy 5 lat i fajnie byłoby podziękować 
przedsiębiorcom – mówi marcin Zawadka wójt Gminy Słupno. tak 
zrodził się pomysł balu. - chcieliśmy również zintegrować środowi-
sko przedsiębiorców naszej gminy. im więcej osób, tym więcej pomy-
słów, a przecież kreatywność jest podstawą rozwoju. mam nadzieję, 
że dzięki temu będzie się tworzyło coraz więcej ciekawych inicjatyw 
dla gminy Słupno – dodaje wójt. bal był również okazją do wręcze-
nia wyróżnień i statuetek. trzy firmy działające na terenie gminy 
otrzymały tytuł „Przedsiębiorca roku 2019 Gminy Słupno”. otrzy-
mały je firma Ponzio, Gram Sadeccy oraz Wasz Dach. - to bardzo 
miłe wyróżnienie, nie spodziewałem się, tym bardziej, że z gminą 
jesteśmy związani mentalnie. tu mieszkam, tu prowadzę swoje in-
teresy – cieszył się z wyróżnienia mirosław Sadecki właściciel firmy 
Gram. i jak dodawał, bardzo dobrze współpracuje mu się nie tylko 
z wójtem, ale ze wszystkimi ludźmi. - tak jak tu, sprawy załatwia się 
rzadko w którym urzędzie. to dobre miejsce na biznes – podkreślał. - 
nie wyobrażamy sobie dziś, by firma Ponzio mogła działać w innym 
miejscu niż gmina Słupno – mówił dziękując za wyróżnienie andrzej 
Kwiatkowski, przedstawiciel firmy. - W ten sposób staramy się rów-
nież realizować lokalną odpowiedzialność biznesu. jesteśmy jednym 
z największych przedsiębiorstw na terenie gminy, zatrudniamy wielu 
mieszkańców tej gminy i bardzo cieszy nas fakt, że z każdym rokiem 
więcej się tu dzieje, a my dokładamy do tego naszą małą cegiełkę – 
podkreślał. jak zaznaczył wójt gminy, wybór laureatów nagrody nie 
był łatwy. - mamy wspaniałych przedsiębiorców. Wybraliśmy chyba 
najbardziej salomonowe rozwiązanie – dodał Zawadka.

bal był również okazją do wręczenia wyróżnienia Partner Gminy 
Słupno 2019. Została nim firma Pern. - to dla nas bardzo duże wy-
różnienie – mówi rafał miland wiceprezes spółki. firma na terenie 
gminy działa od 60 lat. - to taki okres, kiedy naprawdę można się 
zżyć – dodał. jak zapewnił współpraca z władzami gminy układa się 
bardzo dobrze. Podkreślał, że stała współpraca owocuje chociażby 
wsparciem dla straży pożarnych, czy edukacji poprzez różnego ro-
dzaju darowizny czy konkursy organizowane przy współudziale gru-
py Pern. - trzeba rozważać kolejne kroki i myślę, że rozwój naszej 
firmy, również wyrażający się w rozbudowie infrastruktury, będzie 
miał odzwierciedlenie w przyszłości, także na terenie gminy Słupno 
– dodał wiceprezes Pern. Pierwszym widocznym elementem ma 
być budowa drugiej nitki rurociągu pomorskiego. to inwestycja ko-
nieczna ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. - liczę, 
że spotkamy się ze zrozumieniem mieszkańców – mówił miland.  
Gmina bardzo intensywnie się rozwija, realizuje coraz więcej inwe-
stycji – podkreślali przedsiębiorcy. efekt – 14. miejsce w rankingu 
gmin wiejskich pod względem inwestycyjnym. - jestem bardzo za-
dowolony z tego faktu, że gmina Słupno jest tak wysoko w ogól-
nopolskich rankingach. Widać rozkwit tego terenu – mówił rafał 
miland z Pern. - Widać, że firmy, nie tylko te duże jak nasza, ale i te 
mniejsze, które są „solą przedsiębiorczości” się rozwijają. rozwój 
gospodarczy całej gminy jest również w naszym interesie - przeko-
nywał. - to jedna z najlepiej radzących sobie gmin w Polsce. to dzięki 
przedsiębiorcom, dzięki stwarzaniu przyjaznego dla nich środowi-
ska – to napędza gminę i jej rozwój – dodawał andrzej Kwiatkowski 
z firmy Ponzio. - nam zależy przede wszystkim na tym, by stworzyć 
dobrą atmosferę do rozwoju przedsiębiorcom. Żeby była pełna in-
frastruktura, żeby były drogi, żeby ludzie mogli spotykać się, roz-
mawiać, wymieniać doświadczeniem. jesteśmy małą społecznością, 
im bardziej będziemy ze sobą współpracowali, tym większe korzyści 
dla gminy – zapewniał wójt marcin Zawadka. - lokalizacja, przyjazna 
gmina oraz ludzie, którzy tworzą atmosferę do biznesu – taka jest 
nasza gmina – mówił cezary lewandowski prezes rady Społeczno 
– Gospodarczej w Gminie Słupno. 

Przedsiębiorcy, dobre praktyki, współpraca to jedna część rozwoju 
gminy. Ważni są również jej mieszkańcy, którzy tworzą dobry kli-
mat i promują gminę na świecie. na i balu Przedsiębiorców Gminy 
Słupno przyznano również tytuł ambasadora Gminy. Przyznano 
go jednemu z najlepszych sędziów międzynarodowych Szymonowi 
marciniakowi. - nie spodziewałem się, ale to bardzo miłe – mówił 
Szymon odbierając statuetkę. - Kiedy marcin [marcin Zawadka 
wójt gminy Słupno – przyp. redakcja] do mnie zadzwonił czy będę? 
Spieszyłem się, by zdążyć, bo zdążyłem wrócić z meczu w arabii 
Saudyjskiej. bardzo mi zależało, ale nie wiedziałem, że czeka mnie 
taka miła niespodzianka. - śmieje się Szymon. - ja tu uwielbiam 
mieszkać tak po prostu. Wracam z tego mojego dużego zwariowa-
nego świata i ja się tu dobrze czuję, ja tu oddycham pełną piersią, 
ja tu sobie trenuję, chodzę do siebie do lasu – dodaje.
i bal Przedsiębiorców Gminy Słupno był również okazją do licyta-
cji fantów na rzecz Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. część 
środków z biletów została przekazana na ten cel. Dodatkowo pod-
czas balu przeprowadzono licytacje, z której dochód w całości zo-
stał przeznaczony na WoŚP. największą kwotę uzyskano za piłkę 
meczową euro 2020 podpisaną przez Szymona marciniaka podczas 
imprezy. Została sprzedana za sumę 10.000,00 zł. bal uświetnił 
koncert trzech tenorów. a jak zapewnia cezary lewandowski, pre-
zes Gminnej rady Społeczno – Gospodarczej - w przyszłym roku lista 
nagrodzonych będzie dłuższa. 

(RK)
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Kalendarz wydarzeń w gminie słupno
rozpoczęliśmy nowy rok a wraz z nim nowy sezon kulturalny. jak 
co roku w Słupnie rok zaczyna się od Wielkiej orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku Sztab Gminnego ośrodka Kultury Słupno 
oprócz licytacji, biegu, zbiórki publicznej zorganizował bal przed-
siębiorców, który zasilił konto orkiestry niebywałą kwotą. Dzięki 
temu znowu pobiliśmy swój rekord (czyt. artykuł „W Słupnie or-
kiestra grała najgłośniej” oraz „ach, co to był za bal”). W styczniu 
odbyły się w szkołach i przedszkolu spotkania z okazji Dnia babci 
i Dziadka oraz bale karnawałowe. natomiast na początku lutego 
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie wraz z cen-
trum dietetycznym naturhouse Płock przygotowa-
ła warsztaty dietetyczne dla dzieci w wieku od 7 
do 11 lat. teraz wszyscy uczniowie odpoczywają na 
feriach. Są jednak tacy młodsi mieszkańcy, którzy 
korzystają z organizowanych w Szkole Podstawo-
wej w Słupnie przez GoK Słupno ferii zimowych. 
Przez dwa tygodnie dzieci będą mogły skorzystać 
z mnóstwa atrakcji, które przygotował organizator 
(czyt. artykuł o feriach w GoK). jednak nie tylko 
najmłodsi mają zapewnioną opiekę. Dla uczniów, 
którzy biorą udział w projekcie „Kreatywnie i inte-
raktywnie” przygotowano zajęcia z kreatywności 
i innowacyjności. odbywają się one w trzech szko-
łach z terenu gminy Słupno. Dzieci, które podczas 
ferii zimowych wyjechały będą mogły skorzystać 
z proponowanych zajęć w innym terminie. W ra-
mach projektu w miesiącu marcu i kwietniu ucznio-
wie pojadą na jednodniową bezpłatną wycieczkę do 
centrum nauki Kopernik do Warszawy.
jednak nie tylko dzieci chcą się bawić. Gminny ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Słupnie, jak co roku, przygotował dla seniorów bal karna-
wałowy z poczęstunkiem na koniec karnawału, tj. w tłusty czwartek. 
natomiast młodzież z Klubu wolontariatu spotka się 29 lutego na 
świeżym powietrzu, by wspólnie uczestniczyć w grze terenowej przy-
gotowanej na obszarze gminy Słupno.
Po feriach uczniowie wrócą do szkoły wypoczęci i na pewno z ogrom-
nym zapałem do nauki dlatego zbyt dużo atrakcji dla nich w tym okresie 
nie byłyby wskazane. Z tego względu Gmina Słupno zaprasza przede 
wszystkim dorosłą publiczność na koncert Haliny frąckowiak przygoto-

wany przez GoK Słupno z okazji Dnia Kobiet. impreza odbędzie się na hali 
sportowej w Szkole Podstawowej w Słupnie. Z uwagi na ograniczoną ilość 
miejsc planowane są bezpłatne zaproszenia na wydarzenie. 
jednak to nie koniec atrakcji marcowych, gdyż rozpoczniemy kalen-
darzową wiosnę i w związku z tym w szkołach i przedszkolu planu-
jemy Powitanie Wiosny. W przeddzień tj. 20 marca ulicami Słupna 
przejdzie kolorowy korowód przedszkolaków, który podąży na brzeg 
rzeki Słupianki, żeby zatopić marzannę. następnie odbędą się zajęcia 
sportowe połączone z dniem otwartym oraz konkursem „mam ta-

lent” w Szkole Podstawowej w Słupnie, festiwal talentów w Szkole 
Podstawowej w liszynie, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Święcieńcu pojadą do Płocka na zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem. Z własnych doświadczeń wiemy, że pierwszy dzień wiosny 
nie lubimy spędzać na nauce dlatego Gmina Słupno proponuje co 
roku takie atrakcje dla uczniów aby zapewnić im opiekę w tym dniu 
połączoną z dobrą zabawą. 
26 marca w Szkole Podstawowej w liszynie organizowany jest mię-
dzyszkolny konkurs czytelniczy – czytamy po angielsku „let’s read”. 
natomiast w ostatnim dniu marca w Słupnie odbędzie się podsumo-
wanie ogólnopolskiej akcji „Paczka na kresy” pod patronem mKo 

w Warszawie. Zostaną wręczone wyróżnienia dla najlepszych szkół, 
w tym naszej szkole podstawowej w Słupnie. 
Przypominamy, że marzec to czas rekrutacji do żłobka i przedszko-
la w naszej gminie, natomiast od 15 lutego zaczęła się rekrutacja do 
szkół podstawowych. Dlatego warto już teraz pomyśleć o tym, żeby 
zapisać najmłodsze pociechy do naszych gminnym placówek oświa-
towych. Szczegółowe informacje znajdują się na poszczególnych stro-
nach internetowych oraz w siedzibach jednostek.
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie w marcu przygotowuje wraz z le-

roy merlin spotkanie dla przedszkolaków dotyczące sa-
dzonek, natomiast dla dorosłych warsztaty techniczne. 
jeszcze przed Wielkanocą Gminny ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słupnie organizuje spotkanie wielkanoc-
ne dla seniorów w ramach realizowanych projektów. 
odbędzie się 3 kwietnia i zostanie połączone z kier-
maszem świątecznym. następnego dnia dla mło-
dzieży z klubu wolontariatu zostaną zorganizowane 
warsztaty robienia ozdób świątecznych, malowanie 
pisanek oraz tradycji świątecznych.
Samorządowe Przedszkole niezapominajka w tym roku 
już po raz drugi organizuje Happening matematyczny 
„Zmagania mądrej główki”. impreza ma charakter za-
bawy i zajęć matematycznych przy udziale dzieci z za-
przyjaźnionych przedszkoli. celem spotkania jest upo-
wszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej 
wśród przedszkolaków. 
20 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Z tej okazji 
Szkoła Podstawowa w Słupnie planuje organizację 

quizu o tematyce ekologicznej. Dodatkowo uczniowie przemaszerują 
ulicami Słupna z przygotowanymi z tej okazji transparentami mani-
festującymi tematykę ekologii.
W kwietniu Gminna biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie au-
torskie z barbarą Gawryluk - autorką książek dla dzieci, dziennikarką 
i tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej.
Kwiecień zakończy się długim weekendem majowym a tym samy okre-
sem pierwszego grillowania i pikników ogródkowych w gronie najbliż-
szych przyjaciół, sąsiadów i rodziny. my zapewnimy kolejne atrakcje 
gminne po tej przerwie, o których napiszemy w następnym numerze.

(MK)

 

 

 

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie 
 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego: 
 

„Centrum Rozwoju Seniora” 
 

Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

 

Wartość projektu: 960 328,12 zł w tym: 

- dofinansowanie projektu 893 101,62 zł 

- wkład własny 67 226,50 zł 

Cel projektu:  

Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 50 osób 

niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 r.ż.                   

(40 Kobiet, 10 Mężczyzn) zamieszkujących na terenie Gminy Słupno, korzystających ze wsparcia Gminnego   

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem                

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do 31.12.2021r. 

Zadania Projektu: 
 

 Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia, 

 Wsparcie opiekunów w opiece nad starszymi w ramach Centrum Rozwoju Seniora 

 Zajęcia Nordic Walking 

 Zajęcia usprawniające 

 Terapia zajęciowa 

 Spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem 

 Integracja osób starszych/niesamodzielnych ze środowiskiem lokalnym. 
 

 

Okres realizacji projektu od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

Obszar realizacji projektu: Gmina Słupno 

Biuro projektu z siedzibą w GOPS Słupno 

Tel.24/261 91 78 

www.mapadotacji.gov.pl www.mapadotacji.gov.pl 



Dzień Kobiet 
w Słupnie

Dzień Kobiet 
w Słupnie

HALINY  FRĄCKOWIAK
Recital Recital 

HALINY  FRĄCKOWIAK

Słupno, 6 marca 2020 r. godz. 17.00Słupno, 6 marca 2020 r. godz. 17.00
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Słupnie.Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Wejście za okazaniem zaproszenia.
Zaproszenia dostępne w GOK Słupno z/s w Cekanowie

Wejście za okazaniem zaproszenia.
Zaproszenia dostępne w GOK Słupno z/s w Cekanowie


