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niespodziewanie znaleźliśmy się w nowej sytuacji w kraju, która 

w dużym stopniu wpływa na nasze życie prywatne oraz gospo-

darcze. od 14 marca obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epide-

micznego w związku z zakażeniami wirusem coViD -19. minister-

stwo edukacji narodowej zamknęło placówki szkolne i opiekuńcze. 

ministerstwo Kultury zamknęło placówki kultury. Władze nasze-

go kraju nawołują o ostrożność. W trosce o bezpieczeństwo nas 

wszystkich urzędy i jednostki samorządowe w Słupnie zostały 

zamknięte dla mieszkańców i obsługa odbywa się drogą elektro-

niczną lub telefoniczną. Przypominam, że na parterze przy wejściu 

do urzędu gminy udostępniona jest specjalna przeszklona wrzutnia 

na dokumenty, do której można wrzucać wszelką korespondencję 

kierowaną do urzędu Gminy w Słupnie. umożliwi to składanie de-

klaracji, pism i innych dokumentów przez mieszkańców. Zapew-

niam Państwa, że wrzutnia jest monitorowana, w związku z czym 

dbamy o bezpieczeństwo i ważność składanej dokumentacji, mimo 

braku potwierdzenia przez Kancelarię urzędu. obecnie jest moż-

liwa tylko taka forma bezpośredniego przekazywania korespon-

dencji. Kontakty do poszczególnych wydziałów są umieszczone 

w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do budynku urzędu 

Gminy w Słupnie oraz są dostępne na stronie internetowej oraz 

w biuletynie informacji Publicznej. to dla nas bardzo trudny czas 

i dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość a także o ostrożność 

w podejmowaniu decyzji.

Wiele ograniczeń  wprowadzonych w związku z tą sytuacją dotyczy 

bezpośrednio przedsiębiorców z naszej Gminy Słupno. chcąc im 

pomóc podjąłem decyzję, iż wszyscy przedsiębiorcy wynajmujący 

lokale od Gminy będą ZWolnieni od dnia 1 kwietnia przez okres 

najbliższych trzech miesięcy z czynszu za wynajem lokali gmin-

nych. jednocześnie przypominam pozostałym przedsiębiorcom 

z terenu Gminy Słupno, że istnieje możliwość umorzenia podatku 

od nieruchomości, odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na 

raty - wystarczy złożyć pismo. Każdy przypadek będziemy rozpa-

trywać indywidualnie. 

W trosce o rodziny, które korzystają z Gminnego Żłobka w Słupnie 

podjąłem decyzję o zwolnieniu rodziców i opiekunów z opłat za 

pobyt dziecka w żłobku. opłata stała za miesiąc marzec zostanie 

naliczona proporcjonalnie za dni, w których żłobek działał, a opłaty 

za wyżywienie i pobyt należy wnieść za każdy dzień faktycznego 

pobytu dziecka w żłobku.  rodziców którzy wnieśli opłatę sta-

łą za miesiąc marzec, informuję, że nadpłata zostanie zaliczona 

na poczet dalszych opłat należnych po wznowieniu działalności 

żłobka. jeżeli jednak mają Państwo życzenie, aby nadpłata została 

zwrócona, proszę o mailowy lub telefoniczny kontakt z urzędem 

Gminy w Słupnie. 

Serdecznie zachęcam do skorzystania z tych form pomocy:)

W całym kraju trwa akcja #zostanwdomu. Zachęcając wszyst-

kich do pozostania w domu przedstawiam Państwu kolejny w tym 

roku numer Gminnego biuletynu informacyjnego Gminy Słupno. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wraz z redakcją 

pisma przygotowaliśmy tematy, której najbardziej Państwa inte-

resują. W numerze przygotowaliśmy materiał o budowie ii  nitki 

rurociągu przechodzącego przez nasza gminę, wsparciu gminy dla 

mieszkańców w opłatach za wodę a także o programie opieki nad  

bezdomnymi zwierzętami. 

W biuletynie znajdą Państwo informacje o wydarzeniach, któ-

re odbyły się w naszej gminie, informacje ze szkół, przedszkola 

oraz GoPS w Słupnie. Poznacie historię znanej piosenkarki Hali-

ny frąckowiak, która wykonała piękny recital z okazji Dnia Kobiet 

w Słupnie, sportowe oferty w gminie Słupno proponowane przez 

jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe oraz historie 

spisane przez uczestników Klubu miłośników Historii działającym 

na naszym terenie. W numerze znajdą  Państwo również strefę 

rozrywki, która pomoże przetrwać w domu w ten ciężki dla wszyst-

kich czas.

Przypominam, że z początkiem nowego roku uruchomiliśmy dla 

Państwa nową aplikację bliSKo, która powiadamia o istotnych 

informacjach z gminy (w zależności od wyboru tematów, które 

Państwa interesują). Po zainstalowaniu powyższej aplikacji przez 

Was kochani mieszkańcy w telefonach i uruchomieniu jej będzie 

możliwość otrzymywania bezpłatnie informacji dotyczących m.in. 

odbioru odpadów ( harmonogramy, przypomnienia, klasyfikacja), 

istotnych alarmów dotyczących przerw w dostawach prądu, wody, 

zmian w komunikacji lokalnej, planowanych imprez kulturalnych 

i edukacyjny czy bieżące  informacje dotyczące sytuacji epidemicz-

nej w powiecie płockim (koronawirus coViD-19).

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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Ruszyły przygotowania do budowy II nitki 
Rurociągu Pomorskiego PERN

WSPARCIE GMINY DLA MIESZKAŃCÓW  
W OPŁATACH ZA WODĘ

POMOC GOPS 
W SŁUPNIE DLA DZIECI 
KORZYSTAJĄCYCH 
Z POSIŁKÓW W SZKOLE

26 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki PERN 
w sprawie budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego, który będzie 
przechodził przez tereny gminy Słupno. Planowana trasa rurociągu 
ropy naftowej biegnie wzdłuż istniejącej I nitki rurociągu w pobli-
żu następujących miejscowości gminy: Miszewko Strzałkowskie, 
Gulczewo i Mirosław. 

W trakcie spotkania omówiono znaczenie i planowany przebieg ruro-
ciągu oraz zasady współpracy inwestora z Władzami Gminy w celu jak 
najlepszego poinformowania mieszkańców o przewidywanych pracach 
na terenie gminy.

Przebieg Rurociągu

budowa ii nitki rurociągu Pomorskiego nie wpłynie w sposób zna-
czący na użytkowanie gruntów, ponieważ będzie realizowana w dużej 
mierze  wzdłuż pierwszej nitki rurociągu.
rurociąg będzie przecinać trzy województwa: mazowieckie, kujaw-
sko-pomorskie i pomorskie oraz dziewięć powiatów. rurociąg ma 
pracować dwukierunkowo, niezależnie od funkcjonowania istniejącej 
magistrali. 
trasa rurociągu w gminie Słupno zlokalizowana jest głównie na te-
renach rolnych, gdzie uciążliwości wynikające z ograniczeń w pasie 
bezpieczeństwa są najmniejsze – grunty rolne mogą być użytkowane 
w sposób dotychczasowy. Łączna długość rurociągu w naszej gminie 
wynosi ok 4 km. inwestor uzyska prawo do realizacji inwestycji w dro-
dze wydanej decyzji w trybie Specustawy. 

Co oznacza to dla mieszkańców naszej Gminy?

W trakcie realizacji inwestycji właściciele nieruchomości będą  na bie-
żąco informowani o postępach prac i kolejnych krokach Wykonawców 
inwestycji. 
realizacja inwestycji, poza kilkoma sytuacjami, nie wiąże się ze 
zmianą własności. Zmiana właściciela będzie miała miejsce jedynie 
w przypadku konieczności realizacji obiektów kubaturowych (pom-
pownie pośrednie i stacje zasuw) i będzie ograniczała się zakresem 
do niezbędnego minimum. Wywłaszczenia nie będą dotyczyły gminy 
Słupno. 

aktualnie trwają prace polegające na zaprojektowaniu trasy przebiegu 
rurociągu z uwzględnieniem szeregu czynników, takich jak: istniejąca 
zabudowa, obowiązujące miejscowe plany, kwestie środowiskowe, 
istniejącą infrastrukturę i wiele innych. W najbliższych miesiącach 
i kwietnia br.) geolodzy będą zwracali się z prośbą do właścicieli nie-
ruchomości o umożliwienie wstępu na grunty w celu wykonania nie-
zbędnych wstępnych badań geotechnicznych. następnie w kolejnych 
miesiącach będą uzyskiwane zgody i wykonywane badania geotech-
niczne dla celów projektu budowlanego. W terenie pojawią się również 
geodeci, którzy będą dokonywali niezbędnych czynności geodezyjnych 
mających na celu opracowanie mapy do celów projektowych.
Według przyjętego harmonogramu realizacji budowy ii nitki rurocią-
gu Pomorskiego, Spółka Pern zakłada uzyskanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w trybie Specustawy oraz pozwolenia na budowę 
w drugiej połowie 2021 roku. Wtedy nastąpi przekazanie placu budo-
wy wykonawcy robót budowlanych. termin zakończenie inwestycji 
oraz przekazanie do eksploatacji rurociągu to koniec roku 2023.
Gdzie szukać informacji? 
W czasie spotkania uzgodniono szereg działań komunikacyjnych, aby 
mieszkańcom gminy i właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na 
trasie planowanej inwestycji bieżącą informację. W tym celu została 
uruchomiona specjalna strona internetowa dedykowana tej inwesty-
cji: www.rurociagpomorski.pl 

Autor: Marta Owczarzak, PERN

Na wniosek Radnych ze Stowarzyszenia „Nasza Gmina Słupno” 
w dniu 1 kwietnia 2020r  na nadzwyczajnej sesji uchwalony został 
Lokalny Program Osłonowy, tj. wsparcie dla mieszkańców z terenu 
Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2020 
rok.

KTO MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE
 

Celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gminy Słupno ponoszą-
cych koszty opłat za wodę lub ścieki.
W ramach Lokalnego Programu Osłonowego pomoc przeznaczona 
jest dla osób lub rodzin z terenu gminy Słupno, którzy potrzebują 
tego wsparcia i jednocześnie na dzień złożenia wniosku nie mają za-
dłużenia wobec Gminy Słupno z tytułu zużycia wody lub ścieków. 
Warunkiem wsparcia jest spełnienie tylko kryterium dochodowego 
(w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomo-
cy społecznej). Rada Gminy ustaliła, że wysokość dochodu dla osób 
samotnie gospodarujących nie może przekroczyć kwoty 1 402,00 zł 
netto natomiast dla rodzin nie może przekroczyć 1 056,00 zł netto na 
osobę w rodzinie. Powyższe kwoty stanowią aż 200% ustawowego 
kryterium dochodowego, dzięki temu pomoc może zostać udzielona 
znacznie większej ilości mieszkańców Gminy Słupno.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PRZYZNAWANA POMOC

Zgodnie z zapisami programowymi pomoc będzie realizowana raz 
na trzy miesiące (kwartalnie). Wnioski w ramach Programu należy 
składać w miesiącu następującym po zakończeniu każdego trzymie-
sięcznego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy trzymiesięczny 
okres rozliczeniowy przypada za ostatni kwartał roku kalendarzowe-
go o pomoc można ubiegać się do końca stycznia 2021 roku. Dodat-
kowo Program zapewnia, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszka-
nia osoby samotnie gospodarującej lub rodziny z poza terenu Gminy 

Słupno może być stosowany skrócony okres rozliczeniowy. 
W ramach Lokalnego Programu Osłonowego mieszkańcy Gminy 
Słupno mogą uzyskać pomoc w formie dopłaty do 3m3 wody lub 
ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę w ro-
dzinie raz na kwartał, bez względu na faktyczne zużycie wody lub 
ścieków. W takim wypadku przy obliczeniu kryterium przyjęta zo-
stanie ryczałtowa stawka pomocy w wysokości 5 zł za 1m3 wody 
lub ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę 
w rodzinie, bez względu na faktyczną obowiązującą zgodnie z Tary-
fą stawkę 1m3 wody lub ścieków. Co ważne, dopłata przekazywana 
jest bezpośrednio na rachunek bankowy gminy Słupno i pomniejsza 
zobowiązanie wnioskodawców z tytułu zużycia opłat za wodę lub 
ścieki w kolejnym kwartale rozliczeniowym.
Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej, 
określającej wysokość pomocy i sposób jej realizacji. W ramach po-
stępowania o przyznanie pomocy z Programu nie jest przeprowadza-
ny rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej. 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE

Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie 
pomocy w ramach tego Programu jest złożenie wniosku wraz z wy-
maganymi dokumentami. Dokumenty niezbędne do wniosku muszą 
potwierdzać wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
rodziny. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z mie-
siąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ważne jest aby wniosek 
został złożony w miesiącu następującym po zakończeniu każdego 
trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, za który ma zostać przy-
znana pomoc. Wypełniony wniosek wraz  załącznikami składa się  do 
Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie ul Warszawska 26 
a, 09-472 Słupno.  Wzór wniosku dostępny jest na stronie interneto-
wej ośrodka:  www.gops.slupno.eu.

W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną szkoły po-
zostają zamknięte. Oznacza to, że nie działają również stołówki 
szkolne a dzieci nie mają możliwości skorzystania z ciepłego posił-
ku. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie dokonał z urzędu zmiany wszystkich decyzji administra-
cyjnych, które ustalały prawo do korzystania z rządowego progra-
mu Posiłek w szkole i w domu przez przyznanie obiadu w szkole. 
W zamian rodzice otrzymają ekwiwalent finansowy na zakup pro-
duktów spożywczych w celu przygotowania ciepłego posiłku na 
każde z dzieci.
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Komunikat w sprawie odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych  
i rozbiórkowych na terenie gminy Słupno

„Dobre nawyki” oszczędzają środowisko  
i pieniądze

W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów w ramach 
mobilnej zbiórki urząd Gminy w Słupnie przypomina o konieczności 
złożenia wniosku na odbiór ww. odpadów. Wypełniony wniosek należy 
złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@slupno.eu,  pocztą na 
adres: urząd Gminy w Słupnie, ul. miszewska 8a, 09-472 Słupno lub 
osobiście w urzędzie Gminy. 
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ BUDOWLA-
NO-ROBIÓRKOWYCH rozpocznie się już w marcu 2020 r. dla posesji 
wielorodzinnych oraz w kwietniu 2020 r. dla zabudowy jednorodzin-
nej. Kolejny termin mobilnej zbiórki wyznaczony został na miesiąc 
październik 2020 r.
NOWOŚĆ!!! jeden wniosek na odpady wielkogabarytowe i budowlane.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 
Wnioski na wywóz ww. odpadów należy składać w terminie od 14 do 
7 dni przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpa-
dów. Druk wniosku dostępny jest w urzędzie Gminy lub pod linkiem:  
https://slupno.eu/gminna-gospodarka-odpadami/.
W RAMACH MOBILNEJ ZBIÓRKI BĘDĄ ZBIERANE:
•	 meble,
•	 odpady wielkogabarytowe,
•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•	 opony (4 szt. pochodzących z gospodarstw domowych z pojaz-

dów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t nie pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej), 

•	 przeterminowane leki,
•	 chemikalia, 
•	 zużyte baterie i akumulatory,
•	 odpady budowlane i rozbiórkowe bez gruzu i styropianu budow-

lanego.
WAŻNE! odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00 rano.

ZBIERAJMY DESZCZÓWKĘ!

Nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji to kara 
10.000zł. A jej magazynowanie oszczędza zasoby wodne i pienią-
dze gminy. 
Gmina Słupno informuje, że zabronione jest wprowadzanie wód opa-
dowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. jednak 
to nie jest główny powód, dla którego gmina przeprowadza kontrole. 
Woda deszczowa znacząco obciąża budżet gminy. Wpuszczanie wody 
deszczowej do kanalizacji sanitarnej obciąża zarówno mieszkańców 
jak i gminę. oczyszczalnie, do których trafiają wody deszczowe mają 
do oczyszczenia większą ilość ścieków, niż ta, za którą płacą miesz-
kańcy. nie ma takiej możliwości, aby całość ścieków gmina oczysz-
czała w swojej oczyszczalni. część ścieków odprowadzana jest do 
oczyszczalni w Płocku, a za korzystanie z usług „Wodociągów Płoc-
kich” gmina ponosi koszty. Za miesiąc styczeń była to kwota 86 000 
zł. Wystawiona przez Spółkę faktura wyraźnie pokazała, iż objętość 
odprowadzonych z terenu nowego Gulczewa ścieków nie jest w żaden 
sposób współmierna z objętością doprowadzanej na ten teren wody. 
Wnioski nasunęły się same. jeżeli nie uporządkujemy tej sprawy sza-
cujemy, że za świadczone usługi z tytułu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków przez „Wodociągi Płockie”, Gmina poniesie koszty 
blisko 1 500 000 mln zł. rocznie. jest to równowartość np. budowy 
świetlicy w nowym Gulczewie.    
Wydział ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej roz-
począł kontrole dotyczące prawidłowości przyłączeń i odprowadzania 
ścieków do kanalizacji sanitarnej. celem kontroli jest wyeliminowanie 
między innymi odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki 
ściekowe, rury drenażowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej. lepiej 
edukować niż karać. Dlatego postanowiliśmy dać szansę odbiorcom, 
którzy zdecydują się dobrowolnie zlikwidować nielegalną instalację, 
aby nie dostać kary, która to wynika z przepisów prawa. Wobec tych, 
którzy nie dostosują się do zaleceń będą wszczynane postępowania 
administracyjne. jest to jednak ze strony Gminy ostateczność. 

Dobre praktyki zagospodarowania wód deszczowych
obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obo-
wiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie 
naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też 
zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swo-
jej działki. to obowiązek, o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają. 
a o tym jak cenna jest woda pitna, szczególnie w czasie upałów, nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. coraz więcej osób nie trzeba rów-
nież motywować, by oszczędzali wodę. najprościej oszczędzać – nie 
podlewając ogródków bezcenną, wodą pitną. mała, przydomowa re-
tencja jest działaniem bardzo ekologicznym i odpowiedzialnym. Warto 
rozważyć taką możliwość i zwrócić uwagę, że istnieją takie rozwiąza-
nia, które mogą dostarczyć nam „darmową wodę”. Korzyści z takiej 

retencji jest wiele m. in.: wspomniane już oszczędzanie na rachunkach 
za wodę pitną, zbierana woda jest przyjazna dla roślin, ponieważ nie 
zawiera szkodliwych pierwiastków jak chlor czy fluora dodatkowo po-
siada kwaśny odczyn, który pozytywnie wpływa na wzrost roślin, nie 
dotyczą nas zakazy podlewania w okresie letnim, posiadamy własne 
źródło wody, niezależne od nikogo, poza nami. 

Przypominamy i apelujemy o rozsądek, ponieważ nielegalne odpro-
wadzanie wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej 
zagrożone jest karą grzywny do 10 tys. zł.

NIE ZAŚMIECAJMY SOBIE TOALET!

Kanalizacja to nie śmietnik
ręczniki papierowe, nawilżane chusteczki, tampony, podpaski, pam-
persy, waciki, patyczki higieniczne, resztki jedzenia, ubrania a nawet 
odpady budowlane i gruz. W naszych toaletach ląduje niemal wszyst-
ko, co tylko się w nich mieści. nadal większość z nas nie wie, co po-
winno trafiać do toalety, a co do kosza na śmieci. Konserwatorzy kilka 
razy w miesiącu usuwają zatory sieci kanalizacyjnych, powstających 
w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny 
się tam znaleźć. Wiele z nich może doprowadzić do cofnięcia ście-
ków i zalania domu, ogrodu lub ulicy, narażając swoich sąsiadów na 
zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach. 
jeśli jednak śmieci pokonają rury kanalizacyjne to po drodze dotrą do 
przepompowni tłoczących ścieki i wtedy zaczynają się najczęstsze 
awarie kanalizacji. W ich wyniku zazwyczaj zostają uszkadzane pom-
py. Wrzucony pampers lub nawilżona chusteczka wplątana w pompę 
przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pom-
powni zostaje zatrzymane. Koszt naprawy takiej pompy jest bardzo 
wysoki, nie mówiąc o zakupie nowej, gdzie kwoty sięgają nawet 10 
000 zł. Większym awariom towarzyszy często sprowadzanie drogiego 
specjalistycznego sprzętu, który „pomoże” przepchać i oczyścić zatka-
ne rury kanalizacyjne, za który również należy zapłacić. a kosztami zo-
staną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną 
wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z prawidło-
wym funkcjonowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej obciążające gminę 
muszą być ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie 
w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków. 
takie sytuacje powodują bardzo duże straty materialne i dodatkowe 
koszty, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowi-
ska naturalnego, a z łatwością można by ich uniknąć. Śmieci, zamiast 
do sedesu powinny trafiać do kosza na śmieci. to nie wymaga wiele 
zachodu. a więc, zanim wyrzucimy cokolwiek do toalety pomyślmy. 
Zaznaczyć należy, że w dużej mierze do awarii kanalizacji przyczynia-
ją się sami jej użytkownicy. osoby, które biorą udział w awaryjnym 
oczyszczaniu kanalizacji wiedzą najlepiej, co ludzie do niej wrzucają. 
największą zmorą konserwatorów są głównie nawilżane chusteczki, 

które zazwyczaj stosowane do higieny niemowląt i stały się bardzo 
popularne wśród dorosłych i dzieci. niestety większość z nas nie wie, 
że nie wolno ich wrzucać do toalet, gdyż zrobione są z tkaniny, która 
nie rozpuszcza się w wodzie. jest to zaznaczone na ich opakowaniu. 
Kolejnym skutecznym „zapychaczem” są papierowe ręczniki, które 
powinny lądować w koszu na śmieci. również nie rozpuszczają się 
w wodzie i zbijają w rurach w zwartą masę. natomiast, to co nie mieści 
się do sedesu trafia bezpośrednio do sieci, po prostu śmieci wyrzucane 
są wprost do studzienek kanalizacyjnych i problem z głowy. niestety 
nie do końca, bo co dla jednych jest końcem problemu dla innych oka-
zuje się jego początkiem. można odnieść wrażenie, że świadomość 
społeczna na temat konsekwencji wyrzucania do kanalizacji śmieci 
jest znikoma. Zgodnie z art. 9 pkt 2 obowiązującej ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń ka-
nalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie 
przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, 
piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścin-
ków skór, tekstyliów, włókien, odpadów płynnych niemieszających 
się z wodą, sztucznych, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich 
emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych 
substancji żrących i toksycznych,  gnojówki, gnojowicy, obornika, ście-
ków z kiszonek.  
mając na uwadze dobro i komfort użytkowników gminnej sieci ka-
nalizacyjnej, apelujemy, aby myśleć, co wrzucamy do naszych toalet. 
Pamiętajmy, że sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania 
ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być trakto-
wana jako śmietnik na odpady.

Dominika Kacprzyńska

Od kwietnia ruszają kontrole 
posiadadnia kompostowników 
przydomowych
Kompostowanie to najlepszy sposób na pozyskanie własnego mate-
riału do użyźniania gleby,  a przy tym zagospodarowania odpadów, 
które powstają w kuchni czy ogrodzie. 
W naszej gminie posiadanie kompostownika przydomowego i kom-
postowanie w nim bioodpadów zadeklarowało ok 40% właścicieli 
nieruchomości.
Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowa-
nia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne właścicielom 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej przysługuje zwolnienie 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wy-
sokości 10%. 
Gmina jest zobowiązana do kontroli zgodności deklaracji ze stanem 
faktycznym w tym zakresie.
Od kwietnia br. pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną kontrole nie-
ruchomości celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostow-
nika i kompostowania w nim bioodpadów. 
jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia  
•	 nie posiada kompostownika przydomowego lub
•	 nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym lub 
•	 uniemożliwia lub upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie 

oględzin nieruchomości, 
stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej 
z przesłanek. 
Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 
miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

należy również pamiętać, że złożenie niezgodnej ze stanem faktycz-
nym informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
może podlegać karze grzywny.

Szacuje się, że bioodpady stanowią około 70% wszystkich odpadów 
komunalnych. Dlatego tak istotne jest właściwe ich zagospodarowa-
nie oraz zaangażowanie i odpowiedzialność mieszkańców w tej kwe-
stii.
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Gmina dba o bezdomne zwierzęta

Rada Gminy uchwaliła Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomny-
mi oraz zapobiegania ich bezdomności. Na realizację tego Programu 
gmina przeznaczyła w 2020 roku 103 000 tys. zł.

W dniu 26 marca rada Gminy Słupno uchwaliła Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 
Dzięki tym zapisom dofinansowana zostanie w 50% sterylizacja kotek 
i suk z terenu gminy Słupno. natomiast sterylizacja suk uwarunko-
wana jest założeniem czipa, którego koszt również zostanie pokryty 
przez Gminę w wysokości 50%. Program dodatkowo zapewnia po-
krycie połowy sumy zaczipowania wysterylizowanego już psa z te-
renu gminy Słupno. realizacja zapisów ustawy ma na celu rozwią-
zanie złożonego problemu, związanego z bezdomnymi zwierzętami, 
spowodowanego głównie takimi przyczynami, jak: niekontrolowane 
rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, uciecz-
ki zwierząt, łatwość pozyskania zwierząt, panujące mody na dane 
rasy zwierząt oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie 
metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem 
sterylizacji i kastracji. 
Głównym zadaniem gminy jest odławianie bezdomnych zwierząt 
i zapewnienie im miejsc w schronisku. tam są one rejestrowane i ste-
rylizowane, mają także zapewnioną całodobową opiekę. W tym roku 
gmina Słupno przeznaczyła 103 tys. zł na opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami. mieszczą się w tym środki przeznaczone na utrzymanie  
miejsc w Schronisku dla zwierząt, miejsc w „Hotelu dla bezdomnych 
psów” oraz środki przeznaczone na sterylizację, leczenie i dokarmia-
nie wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie opieki 
weterynaryjnej dla zwierząt w „Hotelu dla bezdomnych psów”, odbiór 
i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zda-
rzeń drogowych oraz sterylizację zwierząt właścicielskich. jednak już 

wiemy, że kwota 103 tyś. zł będzie niewystarczająca. Koszty utrzyma-
nia zwierząt w schroniskach wzrosły o 100 %. W tym roku, podobnie 
jak w poprzednim, ujęto też zalecany przez ustawę plan sterylizacji 
zwierząt właścicielskich. jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, które 
pomaga utrzymać populację zwierząt na zrównoważonym poziomie 
i zapobiega wzrostowi liczby bezdomnych psów i kotów. Sterylizacja 
wykonana po okresie dojrzewania zwierzęcia i w czasie, gdy nie jest 
ono w okresie godowym, niesie ze sobą minimalne ryzyko powikłań 
i chroni przed wieloma chorobami. nie ma górnej granicy wieku, w któ-
rym sterylizacja jest niemożliwa. jedynie stan zdrowia może być prze-
szkodą. akcja obejmuje dofinansowanie do sterylizacji i chipowania 
i jest prowadzona przez lecznicę – Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” 
znajdujący się w cekanowie przy ul. Wiejskiej. W ubiegłym roku za-
biegowi zostało poddanych 11 suczek i 12 kotek co kosztowało gminę 
6 000 zł. 
osobną kategorią wyróżnioną w uchwale są koty wolno żyjące. Pro-
gram dokarmiania bezdomnych kotów na terenie gminy Słupno funk-
cjonuje już trzeci rok. to swego rodzaju ewenement, bowiem niewiele 
gmin w ogóle podejmuje tego typu inicjatywy. W roku 2019 Wydział 
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej wydał 400 
kg karmy opiekunom kotów wolnożyjących, którzy się zgłosili i za-
deklarowali, że dokarmiają bezdomne koty. Ponadto gmina od 2017 
roku finansuje akcje sterylizacji – w 2019 roku poddano jej 33 kotów 
wolnożyjących. 
W 2019r. gmina przeznaczyła na realizację zadań Programu blisko 95 
tys. zł, w tym na bieżące utrzymanie zwierząt w schronisku i w „Ho-
telu dla bezdomnych psów” w małej Wsi ok 34 tys. zł. W ubiegłym 
roku w schronisku i Hotelu przebywało łącznie 19 psów. Dla 7 udało się 
znaleźć nowe domy. Gmina zapewniała zwierzętom opiekę weteryna-
ryjną. Pomocą ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyj-
nych zajmowała się na zlecenie gminy lecznica z cekanowa. również 
zajmowała się chorymi zwierzakami znalezionymi przez mieszkańców 
oraz zwierzakami w Hotelu w małej Wsi. na te cele wydano ok. 40tys. 
zł. Prawie 6,5 tys. przeznaczono na dokarmianie i ograniczanie popu-
lacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację. odbiór 
i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zda-
rzeń drogowych kosztował gminę ok. 4,5 tyś. zł. 
Gmina Słupno przywiązuje dużą wagę do opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami. Poza ww. działaniami, prowadzi również akcje eduka-
cyjne w szkołach i przedszkolach. osoby chcące wspomóc „Hotel dla 
bezdomnych psów” w małej Wsi lub osoby chętne do opieki nad osie-
roconymi pieskami mogą je zobaczyć w hotelu od poniedziałku do 
piątku w godz. 8 – 12.
Gmina Słupno i jednostki podległe, takie jak szkoły i przedszkola czę-
sto angażują się w akcje mające na celu pomóc w opiece nad zwierzę-
tami. Zarówno Samorządowe Przedszkole „niezapominajka” w Słup-
nie jak i szkoły podstawowe znajdujące się na terenie gminy Słupno 
organizują zbiórki karmy dla bezdomnych psów znajdujących się w Ho-
telu w małej Wsi lub schronisku. Podczas ubiegłorocznych Gminnych 
mikołajek urząd Gminy w Słupnie zorganizował loterię fantową jako 
wsparcie akcji „mikołajkowa Paka dla samotnego psiaka”. Podczas 
występów artystycznych zorganizowanych na placu przed urzędem 
Gminy w Słupnie każdy mógł przynieść karmę, koce, zabawki, suple-
menty czy akcesoria niezbędne dla zwierząt i wziąć udział w loterii 
fantowej, w której nagrodę ufundowała Gmina Słupno. Zbiórka oka-
zała się wielkim sukcesem i jeszcze przed świętami bożego narodze-
nia radni Gminy Słupno zawieźli podarunki zwierzętom do „Hotelu 
dla bezdomnych psów” w małej Wsi. Głównym celem tego typu akcji 
jest poprawa komfortu pobytu psów w schronisku, jednak nie bez 
znaczenie pozostaje również możliwość  uwrażliwienia mieszkańców 
na los bezdomnych zwierząt oraz chęć niesienia pomocy zwierzętom.

Dominika Kacprzyńska
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SZKoŁa PoDStaWoWa im. Ziemi 
maZoWiecKiej W liSZynie

Święto Babci 
i Dziadka

SZKoŁa PoDStaWoWa im. maŁeGo PoWStaŃca W ŚWiĘcieŃcu

Po feriach w Święcieńcu 
wróciliśmy do nowych wyzwań

26 lutego w Szkole Podstawowej 
im. Ziemi mazowieckiej w liszy-
nie obchodzony był Dzień babci 
i Dziadka. ta niezwykła para 
jest szczególnie droga każde-
mu dziecku, bowiem posiada 
niezmierzone pokłady dobroci, 
miłości i cierpliwości. to u bab-
ci i dziadka szuka ono ratunku 
w chwilach trudnych. Dlatego 
też najmłodsi uczniowie chcieli 
w sposób szczególny pokazać 
wspaniałym gościom, że doce-
niają tę dobroć i pięknie za nią 
dziękują. Dzieci z klas i – iii za-
prezentowały część artystyczną 

nawiązującą do pięknych wspo-
mnień babci i dziadka. W tym 
momencie niejeden tajemniczy 
uśmiech zagościł na twarzach  
i nie obyło się bez wzruszeń. 
Dziewczęta ze szkolnego chóru 
pięknie zaśpiewały kilka zna-
nych przebojów. Specjalnie dla 
gości przygotowany został także 
aerobik. 
Wszystkie wnuczęta wręczyły 
wspaniałym babciom i dziadkom 
przygotowane dla nich upominki, 
a przy okazji zasypały ich słodki-
mi całuskami.

tegoroczny luty był przez nas bardzo wyczekiwany, bo w tym miesiącu 
zaczęły się ferie zimowe. jednak tuż przed odejściem na wypoczynek 
- w szkole odbyła się wspaniała zabawa – bal karnawałowy pod ha-
słem „ W krainie baśni lat 80”. uczniowie i nauczyciele przypomnieli 
sobie najpopularniejsze baśnie i bajki z tych lat i zaprezentowali się 
w przebraniach ulubionych bohaterów. naprawdę było na co popa-
trzeć. Wspólna zabawa, konkursy, tańce, zakończyły się wyborem 
króla i królowej balu. Korony założyli: Weronika ners z klasy V i Do-
minik Kruk z klasy Vi. W takich doskonałych nastojach zaczęliśmy 
ferie, które okazały się wcale nie zimowe, ale raczej wiosenne. nie 
przeszkodziło nam to jednak w wypoczynku, bo wróciliśmy do szkoły 
w doskonałej formie. 
nowy semestr zaczął się wycieczką klas starszych do centrum na-
uki Kopernik w Warszawie. uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, 
aby zgłębić tajemnice otaczającego świata. W tym miejscu fizyka, 
chemia, astronomia czy geografia wydają się być proste i niezwykle 
fascynujące. 
W dniach poprzedzających Dzień Kobiet wszystkie klasy wspólnie 
świętowały to wydarzenie. chłopcy składali życzenia swoim nauczy-
cielkom i koleżankom, ofiarowując im pierwsze wiosenne tulipany. 

Przy okazji dowiedzieli się także o pochodzeniu tego święta i jego  
międzynarodowych obchodach. 
tradycyjnie już, na początku  marca, w nowym miszewie odbył się 
konkurs biblijny „ewangelia według Św. marka”. naszą szkołę repre-
zentowała uczennica klasy Vii – maja cybulska. 
bardzo ciekawym wydarzeniem był konkurs poetycki: Słowami ko-
biet”, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Ziemi mazowieckiej 
w liszynie – 9. marca. nasi uczniowie wzięli w nim udział. była to 
doskonała okazja do zapoznania się z twórczością polskich poetek: Wi-
sławy Szymborskiej, agnieszki osieckiej czy Haliny Poświatowskiej. 
Przy tej okazji uczestnicy odbyli krótkie warsztaty aktorskie, co na 
pewno w przyszłości zaprocentuje, kiedy będą przygotowywać się 
do kolejnych konkursów.  
teraz znowu rozstalismy się na jakiś czas (bliżej nieokreślony) z na-
dzieją, że wszyscy zdrowi i w pełni sił wrócimy do szkoły. tego właśnie 
życzymy wszystkim naszym nauczycielom oraz koleżankom i kole-
gom. 

Renata Adamkiewicz

nazywam się Wiktoria Świątek i jestem absolwentką Szkoły Podsta-
wowej im. małego Powstańca w Święcieńcu. obecnie uczęszczam do 
1 klasy liceum ogólnokształcącego im. Władysława jagiełły w Płocku. 
Wraz z moimi koleżankami, marią Żółtowską oraz Paulą brzozowską, 
postanowiłyśmy przeprowadzić projekt społeczny „bo polityka może 
być łatwa”, który działa w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii.
  Projekt powstał z myślą o  młodych osobach, mających prawa wy-
borcze oraz o tych, które już niedługo je otrzymają. Postanowiłyśmy 
skupić się na tej grupie, ponieważ wykazuje się ona najniższą fre-
kwencją w każdych przeprowadzonych w Polsce wyborach. 
Z pomocą projektu beneficjenci otrzymują podstawową wiedzę 
z zakresu polityki. umożliwiają to informacje, ciekawostki z zakresu 
wiedzy politycznej oraz wiadomości z Polski i ze świata  wstawiane 
przez nas na portalu społecznościowym - instagramie, na którym  
najłatwiej dotrzeć do osób w młodym wieku. chcąc przekazać więcej 
wiedzy, jeszcze większej liczbie osób postanowiłyśmy przeprowadzić 
warsztaty, które odbyły się w jagiellonce i Pokisie,  gdzie w przystęp-
ny i prosty sposób opowiedziałyśmy o zagadnieniach dotyczących 
polityki. 
   Żeby wypromować projekt udzielałyśmy wywiadów, rozwieszały-
śmy plakaty i rozdawałyśmy naklejki. Za nami mnóstwo pracy, ale 
także doświadczeń związanych z organizacją. lecz to dopiero począ-
tek i możemy obiecać Wam, że projekt nie skończy się na jednej edycji, 
ponieważ już planujemy następną- jeszcze większą! 

Wiktoria Świątek

(…) Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez,
Słaba ale udźwignie (…)
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała (…)
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda (…)
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona (…)

W bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w liszynie 9 marca 2020r. 
odbył się konkurs recytatorski „Słowami kobiet”. nie bez znaczenia 
wydarzenie zorganizowane było w pierwszym dniu szkoły po Dniu 
Kobiet i nie bez znaczenia był jego tytuł, gdyż celem konkursu było 
przybliżenie portretu kobiecego. 
 Spotkanie prowadziła Pani jolanta borowska - Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w liszynie oraz małgorzata różańska - nauczycielka ję-
zyka polskiego. Zaproszenie na konkurs przyjęli uczniowie ze szkół 
w bodzanowie, miszewie murowanym, rogozina, Słupna i Święcień-
ca. Wójt Gminy Słupno objął wydarzenie swoim patronatem i z nie-
skrywanym zainteresowaniem przysłuchiwał się wierszom podczas 
konkursu.
29 uczniów z różnych szkól recytowało wiersze znanych kobiet. nie 
dało się nie zauważyć, że największą popularnością cieszyły się wier-
sze Wisławy Szymborskiej. można było również wysłuchać słów: 
Haliny Poświatowskiej, agnieszki osieckiej, marii Konopnickiej i ewy 
lipskiej.  młodzi- Wrażliwi recytatorzy z największą starannością 
przekazywali treści przysłuchującym się jurorom i gościom. 
Po wysłuchaniu wszystkich jury w składzie: olga barańska - na-
uczycielka teatralna związana z młodzieżowym Domem Kultu-
ry w Płocku, Łukasz jarzyński - założyciel teatru form Wielu oraz  
bożena Wernik - Dyrektor Gminnej biblioteki Publicznej w Słupnie 
zdecydowało, że:
•	 i miejsce zajęła Michalina Malinowska
•	 ii miejsce zajął Jerzy Bielecki
•	 iii miejsce zajął Nataniel Jelec

•	 natomiast wyróżnienia otrzymały Amelia Smolarek i Gabriela 
Szmulewicz.

Warto wspomnieć, że po konkursie odbyły się warsztaty teatralne 
przeprowadzone przez Łukasza jarzyńskiego – aktora, reżysera, in-
struktora teatralnego oraz założyciela teatru form Wielu.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy odwagi i znakomitej 
pamięci oraz talentu recytatorskiego. Dziękujemy nauczycielom za 
znakomite przygotowanie uczniów. (mK)

„Słowami kobiet”- konkurs 
recytatorski w Liszynie

Projekt 
społeczny „Bo 
polityka może 
być łatwa
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od wielu lat społeczność Samorządowego Przedszkola „nieZaPomi-
najKa” w Słupnie uczestniczy w różnorodnych akcjach społecznych 
i charytatywnych. uwrażliwiając najmłodszych na potrzeby innych 
oraz kształtując w nich chęć niesienia pomocy, prowadzimy w naszym 
przedszkolu akcje dobroczynne. uczestniczymy w nich np. zbierając 
żywność, ubrania, okulary, środki opatrunkowe i czystości, wspoma-
gamy fundację w opiece nad końmi a także organizujemy zbiórkę żyw-
ności i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt ze schronisk. Większość 
naszych działań to już tradycja. bierzemy udział w przedsięwzięciach 
lokalnych, ogólnopolskich a także międzynarodowych.
jednym z przykładów niesienia pomocy poza granice kraju jest udział 
w akcji „Opatrunek na ratunek” organizowanej przez fundację re-
demptoris missio, podczas której zebraliśmy i wysłaliśmy materiały 
medyczne takie jak: bandaże, plastry, gazy, rękawice, maści czy ze-
stawy chirurgiczne. Pomocą zostali objęci mieszkańcy afryki, głównie 
ludzie najbiedniejsi i najbardziej chorzy, zgłaszający się najczęściej do 

misyjnych przychodni i szpitali.  nie stać ich na leczenie w państwo-
wych placówkach ani na wizytę u miejscowego szamana. W misyjnych 
przychodniach brakuje dosłownie wszystkiego - dlatego każdy bandaż 
czy plaster są na wagę złota.
to nie jedyne przedsięwzięcie, którego celem jest pomoc afrykańczy-
kom. Dołączyliśmy również do akcji „Okulary dla Afryki” organizowa-
nej przez fundację „Okuliści dla Afryki”, która zorganizowała ogól-

nopolską zbiórkę używanych okularów. Pomysł zrodził się z potrzeby 
serca. okulary, które leżą w szufladzie mogą otrzymać drugie życie, 
a dla wielu afrykańczyków często są dobrem nieosiągalnym. Podaro-
wując je potrzebującym mogliśmy zwiększyć ich komfort życia. Wiele 
osób w afryce zmaga się  z chorobami oczu, gdyż nie mają dostępu do 
badań i lekarstw, a dzieci z wadami wzroku skazane są na złe widze-
nie przez całe życie. Zbieraliśmy okulary przeciwsłoneczne, a także 
używane okulary korekcyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. mamy 
nadzieję, że okulary dobrze służą wszystkim podopiecznym fundacji. 
Poza udziałem w akcjach o wymiarze międzynarodowym pomagamy 

także lokalnie. W okresie bożonarodzeniowym organizujemy zbiór-
kę na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla chorych i ciężko 
doświadczonych przez los dzieci w Kraszewie Czubaki. Dla potrze-
bujących maluchów pozyskaliśmy między innymi artykuły pielęgna-
cyjne, higieniczne,  żywnościowe, ubrania, zabawki. Zostaliśmy bardzo 
życzliwie przyjęci przez dzieci, opiekunów oraz pracowników, którzy 
wyrazili dużą wdzięczność za otrzymane dary.
Ponadto każdego roku bierzemy udział w akcji „GÓRA GROSZA”, któ-
rej celem jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodzi-
ną – w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Poprzez zbiórkę 
polskich monet uświadamialiśmy maluchom, że nawet najmniejsze 
nominały zebrane w tak dużej liczbie, mogą stworzyć ogromny fun-
dusz, który pomoże wielu dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. Z roku na rok idea ta cieszy się coraz większą popularnością. 
Pomagamy także zwierzętom. Dołączyliśmy m.in. do Ogólnopolskiej 
akcji „Zbieraj makulaturę - ratuj konie” zorganizowaną przez Klub 
Gaja. Dzięki pozyskanym pieniądzom wspierane jest m.in. utrzyma-
nie, leczenie, terapia wykupionych przez Klub Gaja koni przeznaczo-
nych na rzeź. opłacane są także leki i opieka weterynaryjna, moni-
torowana jest sytuacja zwierząt oddanych do adopcji, prowadzona 
edukacja ekologiczna oraz inne czynności związane z realizacją akcji. 
Zaangażowaliśmy się w zbiórkę makulatury, której uzbieraliśmy po-
kaźną ilość. jesteśmy dumni z kwoty, którą dzięki temu wpłaciliśmy 
na konto fundacji. Dzieciom z naszego przedszkola nie jest obojętny 
los porzuconych, bezdomnych zwierząt w schroniskach. Dlatego orga-
nizowaliśmy zbiórkę karmy, koców, zabawek i innych  akcesoriów dla 
zwierząt. Głównym założeniem i celem akcji była poprawa standardu 
pobytu podopiecznych w schronisku, uwrażliwienie wychowanków na 
los bezdomnych zwierząt oraz kształtowanie gotowości niesienia po-
mocy słabszym. 
Dzięki powyższym działaniom uczymy małe dzieci zachowań pro-
społecznych. Wychowujemy je w duchu poczucia odpowiedzialności, 
życzliwości oraz uwrażliwiamy na krzywdę i potrzeby innych. my - 
nauczyciele wraz z rodzicami pokazujemy swoim zaangażowaniem, 
że warto jest działać wspólnie i wystarczy chcieć, by pomóc tym, dla 
których los z różnych przyczyn okazał się być mniej łaskawy. akcje 
społeczne i charytatywne uczą dostrzegać, że zarówno blisko, jak 
i bardzo daleko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby 
i komu warto pomóc. Działania te integrują środowisko, uczą empatii, 
a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej. nagro-
dą jest świadomość, że gdzieś obok lub choćby nawet w najdalszym 
krańcu świata żyje osoba, której mogliśmy pomóc.
 bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają nasze przed-
sięwzięcia - darczyńcom, dzieciom, rodzicom i nauczycielom – całej 
Społeczności Przedszkola za zaangażowanie oraz wielkie serce.  

SamorZĄDoWe PrZeDSZKole „nieZaPominajKa” W SŁuPnie

Przedszkole w Słupnie pomaga słabszym

SZKoŁa PoDStaWoWa W SŁuPnie

Drużyna ze Słupna druga  
w powiecie
Szkoła Podstawowa w Słupnie już po raz kolejny była gospodarzem 
turnieju Piłki Siatkowej Pracowników oświaty. 29 lutego 2020r. 
o godz. 10.00 w Hali Sportowej w Słupnie odbył się iX Powiatowy 
turniej Piłki Siatkowej Pracowników oświaty. Honorowy Patronat 
nad wydarzeniem jak co roku objął marcin Zawadka – Wójt Gminy 
Słupno. W zawodach wzięli udział zespoły z ogniska Gminnego ZnP 
w Słupnie,  Starej białej, Wyszogrodu  oraz drużyna składająca się 
z zawodników z nowego Duninowa, bodzanowa, Drobina i Słubic. 
ten organizowany po raz dziewiąty turniej był wspaniałą okazją nie 
tylko walki fair – play, ale również wspólnego, aktywnego spędzenia 
sobotniego przedpołudnia oraz integracji środowiska oświatowego 
z powiatu płockiego. organizatorem iX turnieju był Zarząd oddziału 
Powiatowego Związku nauczycielstwa Polskiego w Płocku, a uczest-
nikami drużyny mieszane kobiet i mężczyzn. na zwycięzców czekały 
Puchary oraz nagrody ufundowane przez Starostę Płockiego, Wój-
ta Gminy Słupno oraz Wójta Starej białej. nad sprawną organizacją 
i przebiegiem spotkania sportowego czuwał  Waldemar Kaczorowski 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupnie w towarzystwie jolanty 

czubak- Prezesa ogniska Gminnego ZnP w Słupnie jolanta czubak 
oraz ewy Kowalak - Prezesa oddziału Powiatowego ZnP w Płocku
Puchar zwycięskiej drużyny odebrała z rąk iwony Sierockiej – Wice-
starosty Płockiego drużyna z Wyszogrodu. natomiast Puchar Wójta 
Gminy Słupno w imieniu marcina Zawadki przekazała Sylwia Pomia-
nowska- p.o. Dyrektora biura oświaty w Słupnie drużynie, która za-
jęła drugie miejsce w rozgrywkach. była nią drużyna pracowników 
oświaty ze Słupna. 
była to bardzo udana i ciekawa impreza, którą warto kontynuować 
i propagować wśród pracowników oświaty. Spotkaniu towarzyszyli 
kibice, którzy zagrzewali drużyny do walki. Warto dodać, że najwięcej 
emocji dostarczył mecz o ii i iii miejsce, w którym brała udział drużyna 
ze Słupna.  Dzięki dobrej organizacji mogliśmy w doskonałych warun-
kach rozegrać te wspaniałe, niezapomniane mecze.
Podsumowując turniej organizatorzy podziękowali wszystkim uczest-
nikom oraz  złożyli słowa uznania za propagowanie zdrowego stylu 
życia, integracji, walki fair play oraz poświęcenie  wolnego  sobot-
niego czasu. na zakończenie prezes oddziału ewa Kowalak zaprosiła 
wszystkich do udziału w kolejnym X już turnieju.(mk) 

nowy rok 2020 rozpoczął się dość intensywnie, wróciliśmy do trenin-
gów koszykarskich, szlifowalismy formę sportową i wygrywaliśmy 
z zespołem muKS 21 Płock 49-16, w ramach ligi WoZKoszWm. nie-
stety na tą chwilę wszystkie rozgrywki zostały zawieszone z uwagi 
na sytuację, która panuje w naszym kraju związaną z rozprzestrze-
nianiem się wirusa coViD-19. nie samą koszykówką jednak człowiek 
żyje. jako, że okres był zimowy, wyjechaliśmy na narty. Pierwszy raz 
zorganizowaliśmy wyjazd do Włoch, w Dolomity. cortina d’ampezzo, 
to jeden z najważniejszych i najsłynniejszych kurortów narciarskich 
we Włoszech, w którym nakręcono niektóre części filmu o jamesie 
bondzie.
Pobyt przebiegał bezproblemowo, super widoki, pogoda, mnóstwo 
profesjonalnie przygotowanych tras oraz ich różnorodność techniczna 
pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. niestety czas na aktywnym 
wypoczynku szybko mija i wróciliśmy do Słupna 15.02.2020. naszym 
drugim etapem okresu ferii był standardowy już wyjazd do małe-
go cichego (16-21.02.2020), gdzie również skoncentrowaliśmy się 
na szlifowaniu narciarskich umiejętności, nie zapominając o okolicy. 
Podziwialiśmy zimową panoramę tatr Wysokich z rusinowej Polany, 
odwiedzamy Zakopane ze słynnym deptakiem Krupówki, centrum 
edukacji Przyrodniczej tatrzańskiego Parku narodowego. Wyjazd 
zakończyliśmy tradycyjnym kuligiem z pochodniami zakończonym 
góralskim ogniskiem z kiełbaskami.
jednak co dobre szybko się kończy i z końcem ferii powróciliśmy do 
Słupna, gdzie kontynuować będziemy zajęcia z koszykówki, rozgry-
wać mecze ligowe. nie zapominamy również o organizacji letnie-
go wypoczynku, który organizujemy ponownie w nowym miejscu, 
a mianowicie na chorwacji (30.06÷07.07.2020) i do augustowa 
(02÷09.08.2020).
jak widać początek roku był bardzo intensywny w naszym wykonaniu, 
dalej wcale nie będzie lżej, ale wszystkie trudy wynagrodzą wakacyjne 
wyjazdy.

Do zobaczenia na treningach i na wakacyjnym szlaku.

WyDarZenia

Dobry początek 
roku GREENS-ów.
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ProjeKt unijny „KreatyWnie i interaKtyWnie”

Uczniowie ze Słupna uczą się kreatywnie i interaktywnie

Paczka żywnościowa dla  
potrzebujących mieszkańców

Seniorzy będą  
kontynuować  
zajęcia

od września 2019 roku Gmina Słupno realizuje projekt „Kreatywnie 
i interaktywnie” współfinansowany ze środków unii europejskiej 
w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa ma-
zowieckiego na lata 2014-2020. 
W ramach zadań, które przewidziano na rok 2020 uczniowie klasy 
Vii i Viii ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu oraz ze Szkoły Pod-
stawowej w liszynie wyruszyli na bezpłatną wycieczkę do centrum 
nauki „Kopernik” w Warszawie. na miejscu mieli możliwość poekspe-
rymentować w dziedzinie fizyki, chemii, matematyki a także poznać 
tajemnice kosmosu. Poprzez zabawę mogli wspólnie z nauczyciela-
mi uczyć się  w jaki sposób eksperymentować: angażując wszystkie 
zmysły, bez najmniejszych oporów, bez wstydu przed pomyłką. mieli 
możliwość bycia prawdziwymi odkrywcami. Wycieczka jest nie tylko 
niesamowita przygodą ale przede wszystkim możliwością poznania 
tego o czym uczą się na zajęciach. Do końca maja projekt zakładał 
wyjazd do centrum nauki „Kopernik” wszystkich uczniów biorących 
udział w projekcie, jednak w związku z okolicznościami występującymi 
w kraju związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa coViD-19 mu-
sieliśmy zawiesić wszystkie wydarzenia kulturalne, w tym wycieczki 
do muzeum.
od września 279 uczniów z trzech szkół uczestniczy w zajęciach roz-
wijających, w kołach zainteresowań z języka obcego, z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. W tym celu w ramach projektu sfinanso-
wano i  doposażono pracownie przyrodnicze, biologiczne, fizyczne, 
chemiczne oraz geograficzne. a już niedługo zakupiony zostanie 
sprzęt komputerowy, na którym uczniowie będą zdobywali umiejęt-
ności informatyczno-komunikacyjne. aby móc przeprowadzać tego 
typu zajęcia 25 nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Słupno zostało przeszkolonych w ramach doskonalenia umiejętności 
i kompetencji. Dzieci wykorzystują w tej chwili na zajęciach wiedzę 

nauczycieli, wyposażenie pracowni a także telefony komórkowe wy-
posażone w specjalne aplikacje do nauki.
W ramach działań projektowych zaplanowane zostały również 
warsztaty ukierunkowane na rozwój 6 umiejętności uniwersalnych, 
tj. przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kre-
atywności, innowacyjności, krytycznego myślenia. Zajęcia  mają na 
celu kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pra-
cy oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów z terenu gminy 
Słupno. Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Słupnie oraz 
w Szkole Podstawowej w liszynie przez trzy dni odbywały się zajęcia 
dla dzieci z kreatywności i innowacyjności. Dzieci miały zapewnioną 
bezpłatną ośmiogodzinną opiekę podczas, gdy rodzice byli w pracy. 
Dodatkowo nabywali w grupach nowe umiejętności poprzez zabawę. 
Kolejne warsztaty planowane są dla uczniów podczas egzaminów 
ośmioklasisty, tj. 21-23 kwietnia 2020r. Z uwagi na to, że w tym cza-
sie w szkołach będą odbywać się egzaminy, zajęcia będą prowadzone 
w świetlicach: w Słupnie, w barcikowie, w bielinie, w Wykowie oraz 

w miszewku Strzałkowskim. Wszelkie informacje można uzyskać 
w szkołach. 
Projekt zakłada również program dla 125 uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. W tym celu od września prowadzone są 
w szkołach zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, te-
rapeutyczno-motywacyjne, terapia pedagogiczna oraz zajęcia so-
cjoterapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Wszystkie działania 
odbywają się zgodnie z planem. i chociaż na dzień dzisiejszy zostały 
przerwane z uwagi na sytuację w kraju to po jej zakończeniu na pewno 
wrócimy do nich. 
Projekt będzie realizowany również w przyszłym roku szkolnym. 
Wszystkich, którzy byliby zainteresowani rekrutacją od września 
2020r. zapraszamy do szkół oraz biura Projektu w urzędzie Gminy 
Słupno lub pod numerem telefonu: 24 267-95-88.

Magdalena Kubacka  

W dniu 28.02.2020 r. Dyrektor Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 
w Słupnie podpisał z Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej w Płocku umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji 
gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 europejskiego funduszu Pomocy 
najbardziej Potrzebujących (feaD) realizowanego w Podprogramie 
2019.
Zawarta umowa ma szczególne znaczenie dla najuboższych miesz-
kańców  Gminy Słupno. Pomoc kierowana jest bowiem do tych miesz-
kańców Gminy Słupno, którzy z powodu trudnej sytuacji życiowej 
i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego 
posiłku. Pomoc udzielana jest wyłącznie w formie rzeczowej na pod-
stawie produktów przekazanych przez Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej.
o pomoc mogą ubiegać się:
- osoby samotne, których dochód nie przekracza 1402 zł
- osoby w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1056 zł
aby móc otrzymać paczkę, konieczna jest weryfikacja dochodu przez 

pracownika socjalnego – ma to szczególne znaczenie w przypadku 
osób które do tej pory z różnych powodów nie korzystały ze wsparcia 
GoPS. Do wydania paczki nie jest konieczne wydanie decyzji admi-
nistracyjnej, a jedynie skierowanie wystawiane bezpośrednio przez 
pracownika socjalnego z danego terenu.
Podane kwoty kryterium dochodowego stanowią kwoty maksymal-
nie, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zaintereso-
waną z przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej. Paczki 
wydawane są bezpośrednio na terenie Gminy Słupno, aby ułatwić 
mieszkańcom dostęp do nich.  częstotliwość wydawania paczek zale-
ży bezpośrednio od dostaw z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 
jednak przyjmuje się, że będzie to następować średnio raz w miesiącu.
Skierowania uprawniające do obioru paczek żywnościowych wyda-
wane są w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie, pok. nr 
17 w godzinach:
poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

W dniu 20 lutego 2020 roku odbył się bal Karnawałowy w ramach 
trwałości projektu „centrum aktywizacji Seniorów”. był to pierw-
szy projekt współfinansowany ze środków mazowieckiej jednostki 
Wdrażania Projektów unijnych skierowany bezpośrednio do senio-
rów.  bal był niesamowitą okazją do spotkania, integracji i wspólnego 
spędzania czasu. takie momenty pokazują nam, że w mieszkańcach 
Gminy Słupno jest niesamowita potrzeba spotkań, wspólnego spę-
dzania czasu i wzajemnej wymiany doświadczeń. Dlatego też po raz 
kolejny Gmina Słupno zdecydowała się na wsparcie os starszych tj. 
powyżej 60 roku życia w ramach projektu centrum rozwoju Senio-
ra. Projekt rozpoczął się 01.01.2020 roku. W ramach naszych dzia-
łań przeprowadziliśmy rekrutację uczestników projektów, diagnozę 
indywidualnych potrzeb  i deficytów uczestników projektu oraz do-
stosowaliśmy odpowiednie wsparcie. niestety w związku z zagro-
żeniem związanym z pojawieniem się koronawirusa ze względu na 
troskę i bezpieczeństwo naszych uczestników zdecydowaliśmy się 
zawiesić działania w ramach projektu. liczymy, że czas kwarantanny 
zaprocentuje a my już wkrótce będziemy mogli wrócić do kolejnych 
spotkań, zajęć i rehabilitacji. 
Przez okres do 31.12.2021 roku przed nam wiele wydarzeń, w tym:
•	 regularne zajęcia nordic walking, 
•	 zajęcia usprawniające,
•	 terapia zajęciowa
•	 Spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem
•	 integracja osób starszych/niesamodzielnych ze środowiskiem 

lokalnym,
•	 Wyjazdy o charakterze integracyjnym.

Do zobaczenia wkrótce

Magdalena Szochner-Siemińska
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Powstanie listopadowe w majątku Gulczewo i Słupnie

 rok 2020 to 190 rocznica wybuchu powstania listopadowego. Po-
wstanie rozpoczęło się 29 listopada 1830 roku w Warszawie o godzinie 
9 wieczorem zdobyciem przez żołnierzy Wojska Polskiego i mieszkań-
ców miasta arsenału z  karabinami, pałaszami i proporcami.  Do Płocka 
wiadomość ta dotarła pocztą konną 3 grudnia w postaci artykułów 
w Powszechnym Dzienniku Krajowym i Kurierze Warszawskim, ga-
zetom z Warszawy. Wieść o powstaniu zaniepokoiła mieszkańców 
Płocka. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w mieście został powołany 
z kupców, przedsiębiorców, sędziów, właścicieli domów Komitet Prze-
strzegający Porządku i bezpieczeństwa pod przewodnictwem jana 
Piechocińskiego. Powołano Straż obywatelską i rozpoczęto ochronę 
więzienia, kas publicznych, magazynów, składu alkoholi. Wprowadzo-
no nakaz zamykania o godzinie 9 wieczorem wszystkich restauracji, 
szynków i sklepów. W oknach domów miało palić się światło i nie 
gaszono wszystkich 6 olejowych lamp ulicznych. Komitet rozpoczął 
współpracę z urzędem municypalnym i powstałą radą obywatelską 
kierowaną przez kasztelana Henryka nakwaskiego i sędziego pokoju 
Wojciecha Kwasiborskiego. Podjęto decyzję o formowaniu Straży na-
rodowej w województwie płockim, a na dowódców wyznaczono kapi-
tanów Dziewanowskiego i jędrzejewicza. Władzą naczelną w Płocku 
stała się Komisja Wojewódzka. Wieści o powstaniu były skąpe i przy-
chodziły z dużym opóźnieniem, dopiero 5 grudnia otrzymano wiado-
mość z Warszawy o nakazie organizowania straży bezpieczeństwa po 
wsiach i miastach i o organizacji poboru wszystkich zdolnych do no-
szenia broni. obowiązkowi poboru podlegali mężczyźni w wieku 18-45 
lat, za wyjątkiem duchownych, urzędników i cudzoziemców. W Płocku 
powołana już Straż obywatelska stała się Strażą bezpieczeństwa. 
Powstanie szybko rozprzestrzeniało się po Królestwie Polskim, a po  
utworzeniu rządu tymczasowego i zwołaniu na 18 grudnia posiedze-
nia Sejmu zarządzono formowanie batalionów Gwardii narodowej. 
W województwie płockim powstało 10 batalionów gwardii po około 
1000 osób w każdym. Dowódcą Gwardii narodowej i Powstania na 
województwo został pułkownik antoni mieszkowski. Wzorem zasad 
obowiązujących podczas powstania kościuszkowskiego rozpoczęto 
pobór jeźdźców: jeden zbrojny z każdych 50 dymów. Według tej za-
sady Płock dał 12 jeźdźców, a z członków Gwardii narodowej i ochot-
ników przybyłych z okolicznych wsi utworzono: 1 pułk jazdy płockiej, 
2 pułk jazdy płockiej, 1 pułk piechoty województwa płockiego, 2 pułk 

piechoty województwa płockiego, 18 pułk piechoty liniowej i później 
w marcu 1831 roku półbaterię konną płocką. Konie dla jeźdźców za-
kupił radny jan lisicki, a kupiec Szymon Silbersztejn ufundował 10 
pistoletów i 5 pałaszy. Po detronizacji 25 stycznia 1831 roku cara mi-
kołaja i mennica warszawska rozpoczęła bić i wprowadzać do obiegu 
w Królestwie Polskim nowe monety z nowym herbem o nominałach: 
3 grosze wykonane z miedzi, 10 groszy ze srebra, 2 złote polskie ze 
srebra, 5 złotych polskich ze srebra i 1 dukat ze złota. Do emisji trafił 
też banknot 1 złoty. W Płocku i okolicznych miejscowościach rozpo-
częła się trudna i odpowiedzialna praca na rzecz powstania: mobili-
zowano ochotników do wstępowania w szeregi wojska,  zapewniano 
żywność i umundurowanie. franciszek cisowski dał 20 wołów, inni 
barany, mąkę, zboże, chleb. Generał florian Kobyliński podarował 
25 000 zł, antoni Zieliński 100 korcy (1 korzec =  128 litrów) zboża, 
20 owiec, 2 woły, dwie żelazne armaty, bęben, trąbę i 1200 złotych, 
ignacy chełmicki z okalewa 50 wołów, Henryk nakwaski 2 armaty, 
3 sztuki bydła i 5000 złotych, oraz inni ziemianie zebrali wśród sie-
bie 361 sztuk broni palnej. młynarz z boryszewa 2 korce żytniej mąki. 
Proboszcz z imielnicy ks. jan Weinert, będący jednocześnie komen-
darzem parafii i kościoła św. marcina w Słupnie przekazał w imieniu 
dwóch parafii 134 złotych, korzec grochu i tyleż samo jęczmienia. 
mieszkańcy ziemi płockiej nie skąpili mienia i życia. Zgodnie z decyzją 
urzędu municypalnego rozpoczęto szycie mundurów dla tworzonych 
pułków. Dla 12 jeźdźców mundury uszył w ciągu 5 dni markus lewita. 
W skład munduru wchodziła wołoszka (suknia męska) z sukna koloru 
szaraczkowego o długości 2 cale (1 cal = 2,4 cm) za kolana z czerwoną 
wypustką, stojącym kołnierzem pod szyją zapiętym na haftkę i kie-
szeniami ukośno na piersi zrobionymi, całość zapinana jednym rzędem 
białych świecących guzików, oraz rajtuzy podobnego koloru podszyte 
czarną skórą z czerwonymi wypustkami. jeźdźca okrywał płaszcz bez 
peleryny z guzikami świecącymi z  przodu, z tyłu rozpięty aż do krzy-
ża. miał czapkę rogatywkę z niebieskim wierzchem wysoką na 10 cali 
i obszytą barankiem szerokości 3 cale, z czarnym paskiem pod brodę. 
obok szabli posiadał pikę długości 5 łokci ( ok. 2,8m ) z chorągiewką 
czerwono – białą. 
Żony i matki żołnierzy ochotników wstępujących do Wojska Polskiego 
z terenu naszego powiatu były zwolnione od pańszczyzny oraz zwol-
nione od kontyngentu liwerunkowego tzn. oddawania zboża na utrzy-
manie wojska. Powstał też projekt rządu, aby włościanom wstępu-
jącym do wojska nadawać ziemię. Projekt był na tyle dobrze przyjęty 
przez szlachtę i właścicieli ziemskich, że w wielu wsiach z dworskiej 
ziemi wydzielano po włóce (ok.16,8 ha) dla żołnierza-ochotnika, cza-
sem dawano drewno na budowę domów i budynków gospodarskich. 
Dużym problemem dla wojska był brak broni i armat. uruchamiano za-
kłady rzemieślnicze i odlewnie dla produkcji zbrojeniowej. Po miastach 
i wsiach zbierano garnki miedziane, brąz i spiż. Z kościoła w Słupnie 
na wojsko powstańcze przeznaczono jeden pęknięty dzwon, od dawna 
nienaprawialny. W lutym 1831 roku wojna z rosją zbliżyła się do Płocka 
i okolicznych wsi. naczelnik siły zbrojnej w województwie płockim gen. 
Valentin d`Hauterive zarządził aby prawy brzeg Wisły pod Płockiem 
był obsadzony zbrojnymi ochotnikami Strażą bezpieczeństwa, któ-
rzy posiadając odpowiedni sprzęt pływający: tratwy, łodzie zapewnią 
przeprawę przez Kępę ośnicką i tokarską na drugi brzeg rzeki.  Po 
bitwie pod Grochowem i wycofaniu się wojsk polskich do Warszawy 
panicznie obawiano się przekroczenia wojsk rosyjskich przez Wisłę na 
lewy brzeg. Sadzono, ze może to nastąpić pod Płockiem. W związku 
z tym gen. Stanisław Klicki rozkazał aby w pobliżu Płocka wszystkie 
statki, łodzie, tratwy, barki zostały przeciągnięte na lewy brzeg, a te 
które nie mogą być tam zacumowane zniszczyć. rozkaz był trudny 
do realizacji, gdyż była zima i Wisła na wielu odcinkach była pokryta 
lodem, w którego okowach zamarznięte były statki, łodzie. 22 lute-
go 1831 roku rosjanie pojawili się w nasielsku nie daleko Płocka. od 
tego dnia rozpoczęto wywozić mąkę i zboże z młynów i magazynować 
w bezpiecznych miejscach. 3 marca na prawym brzegu Wisły wzdłuż 
Powiśla Płockiego: liszyna, borowiczek, ośnicy i Płocka zniszczono 
wszystkie uwięzione w lodzie łodzie i barki, spalono niektóre młyny. 
ostatecznie wojska rosyjskie nie pojawiły się u granic naszych wsi 
i Płocka, gdyż wyruszyli na białołękę. Zgodnie z decyzją sejmu Kró-
lestwa Polskiego mieszkańcy Królestwa byli zobowiązani do złożenia 
przysięgi na wierność ojczyźnie i taka odbyła się 20 marca w katedrze 
w Płocku, a później w kościołach parafialnych. Warto przytoczyć sło-
wa przysięgi, „ Przysięgam wierność ojczyźnie i narodowi polskie-
mu w Sejmie reprezentowanemu, przysięgam nie uznawać żadnych 
władz, jak tylko te, które Sejm ustanowi lub jeszcze ustanowi, przy-
sięgam popierać sprawę powstania narodowego wszelkimi siłami, 
ku ustaleniu bytu, wolności i niepodległości narodu polskiego”, gdyż 
mieszkańcy naszych wiosek byli jej wierni do końca.  W czerwcu wojska 
rosyjskie stanęły obozem w Staroźrebach i ciółkowie, gdzie po kilku 
dniach odpoczynku maszerując przez nasze wsie zaatakowały i zdo-
były 19 czerwca Płock. Żołnierze rosyjscy byli głodni i obdarci. mimo 
gróźb i zakazów swoich dowódców, późniejszych kar, w Gulczewie 
i ośnicy rąbali lasy, wycinali łany zbóż, zabierali wozy z końmi i uprzę-
żą, czasem płacili za  woła 4 złote. rosjanie opuścili Płock i nasze wsie 
kierując się do Warszawy. Po kapitulacji stolicy 9 września postano-
wiono, że rząd i Sejm Królestwa Polskiego, Wojsko Polskie  udadzą 
się do Płocka.   30 tysięczna rzesza żołnierzy, urzędników i cywilów 

maszerowała i płynęła berlinkami z pod modlina do naszego grodu. 
Zdecydowano o budowie mostu w okolicach Dobrzykowa. Do budowy 
wykorzystano materiał przybyły na berlinkach z modlina i budulec 
zebrany z rozbiórki domów, chlewów, budynków gospodarczych, pło-
tów w folwarku Gulczewo będącego własnością gen. Piotra bontemps 
i Grabówce. 23 września most był gotowy i wojska polskie mogły go 
przekroczyć, ale nadeszła wieść, że 20 tysięczny korpus ramorina 
walczący na rzecz powstania zaprzestał walki, przekroczył granice 
austrii i złożył broń. Po tak dużym osłabieniu militarnym powstania 
naczelny Wódz gen. maciej rybiński zwołał w dworku myśliwskim 
w Krzelewie koło Słupna radę wojenną, na której zebrani oficerowie 
i dowódcy poszczególnych pułków  w głosowaniu: 46 za i 6 przeciw 
postanowili zaprzestać dalszej wojny. takiej decyzji nie chciał przyjąć 
rząd, prezes bonawentura niemojowski starał się nie dopuścić do wy-
konania tej decyzji, a Sejm obradujący w Płocku odwołał gen. macieja 
rybińskiego z funkcji naczelnego Wodza i powołał na to stanowisko 
gen. dyw. jana umińskiego. nowa nominacja nie została przyjęta 
przez wojsko. Gen. maciej rybiński zachował stanowisko. 28 wrze-
śnia zarządził wymarsz wojsk w kierunku Włocławka. W tym czasie 
rosjanie zajęli modlin, byli już pod Płońskiem i w okolicach Gostynina. 
We Włocławku przerzucono przez Wisłę most zbudowany w Płocku 
i wojsko miało udać się w kierunku Krakowa. marsz zatrzymano, gdyż 
dowództwo dowiedziało się, że dzień wcześniej 27 września kolejne 
wojska walczące na południu Królestwa dowodzone przez gen Samu-
ela różyckiego zaprzestały walki i przeszły do Galicji. W tej sytuacji 
żołnierze dowodzeni przez gen. macieja rybińskiego rozłożeni obo-
zem u nas w Gulczewie, imielnicy, nastrumiu, Powiślu i wzdłuż „drogi 
do bodzanowa” aż do Słupna skierowali się do lipna i przez Skępe, 
rogów, rypin dotarli do granicy z Prusami, a po jej przekroczeniu 5 
października 1831 roku trafili do obozów internowania. 
       Powstanie upadło. Pozostała gorycz przegranej. Walcząc z ro-
sją liczyliśmy na pomoc bratnich państw:  anglii i francji. anglia nie 
chciała uznać rządu powstańczego, a francja proponowała układać 
się z rosją.  Powstańcy i my zostaliśmy sami. 

Konrad Waluś, Jan Waluś

Majątek Gulczewo obejmował wsie: Gulczewo, Jasień, Mirosław, Ośni-
cę, Borowiczki, Bielino

RYS. 1. ŻOŁNIERZ PUŁKU JAZDY PŁOCKIEJ
RYS. 3 . MONETA 3 GROSZY POLSKIE Z 1831 ROKU. MIEDź.

RYS. 2 . BANKNOT 1 ZŁOTY Z 1831 ROKU. 
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coraz częściej słyszymy wkoło jak ważne jest robić w życiu to co 
się kocha. mówi się o istocie rozwijania siebie, własnych zaintere-
sowań, poznaniu swoich pasji. W dzisiejszym świecie każdy rodzic 
już od najmłodszych lat próbuje „zarazić” swoje dziecko pasją, naj-
częściej to jest właśnie jego marzenie z dzieciństwa. bo przecież 
„za naszych czasów tego nie było”. Dziś dążymy do tego, żeby już 
od najmłodszych lat dziecko się rozwijało, i to najlepiej sportowo. 
chcemy odciągnąć pociechy od komputerów i proponujemy im co-
raz to nowe możliwości sportowe. Szukamy klubów, drużyn, które 
prowadzą tego typu zajęcia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społeczeństwa tworzą się szkółki, kluby, stowarzyszenia, które 
oferują nam tego typu zajęcia. często powstają z pasji dorosłych 
ludzi, z zainteresowań z dzieciństwa lub spełnionych marzeń w do-
rosłym życiu. tak właśnie powstają różnego rodzaju organizacje 
pozarządowe. 
Definicja mówi, że „organizacje pozarządowe to wszystkie 
podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz któ-
rych działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Cza-
sami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim 
sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora 
przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest 
zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie 
pokrywają”. Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć 
w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie Jest to definicja uniwersalna, w tym 
sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia or-
ganizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy.
W ostatnim czasie na terenie gminy Słupno zauważalny jest wy-
raźny wzrost zawiązywania się takich organizacji. oczywiście to nie 
dotyczy tylko sfery sportowej ale również edukacyjnej oraz inte-
gracyjnej, jak np. koła gospodyń wiejskich. na terenie gminy mamy 
ich aż 7, co w porównaniu z innymi gminami daje niezły wynik. Wy-
nika to z tego, że łatwiej jest założyć klub, w którym jest chociaż 
kilkanaście członków, spotkać się, każdy coś wymyśli i łatwiej 
działać wspólnie, nawet ustalając tylko statut i działania. Podczas 
listopadowej sesji rady Gminy Słupno przyjęty został Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Zawarte 
zostały w nim działania mające na celu integracje społeczną. W ten 
sposób można skorzystać z dotacji gminnej na zadanie publiczne 
ukierunkowane na integracje lokalnej społeczności. 
nie jest tajemnicą, że na początku roku Wójt Gminy Słupno ogłasza 
otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury fizycznej. Z uwagi na procedurę 
ustawową wyniki następują na przełomie lutego i marca. W tym 
roku wpłynęło aż 7 ofert. Do rozdysponowania była kwota 180tys. 
Komisja powołana do oceny ofert przyznała dotację 5 klubom 
sportowym, które spełniły wszystkie kryteria konkursowe. Każdy 
z nich zaproponował ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży oraz doro-
słych z innej dziedziny sportowej. Kryteria, którymi w tym roku 
kierowała się komisja to m.in.: zrzeszenie jak największej grupy 
uczestników z terenu gminy Słupno, społeczności lokalnej skupia-
jącej się przy okazji wydarzeń, poziomie osiągnieć, który został już 
osiągnięty w ostatnich latach a także innowacyjności. 
najmłodszy klub sportowy KS „Wilki” Słupno, który otrzymał do-
finansowanie w wysokości 5tys. złotych prowadzi głównie zajęcia 
dla najmłodszej grupy wiekowej. Spotykają się na orliku w Gulcze-
wie aby trenować piłkę nożną. i to wydawałoby się banalne ale 
oprócz tego prowadzą cyklicznie zajęcia pływackie oraz treningi 
rozwijające zainteresowania Hydromoc. a to można powiedzieć, 
że ich wyróżnia spośród innych klubów. „Pływanie przynosi same 
korzyści. Może być doskonałą formą aktywnego wypoczynku, poma-
gającą utrzymać kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. Podczas 
ruchu w wodzie angażujemy praktycznie wszystkie mięśnie. Pływanie 

nie obciąża kręgosłupa ani stawów natomiast wzmacnia mięśnie, 
zwłaszcza grzbietu, które mają podtrzymywać kręgosłup. Pływanie 
ma również korzystny wpływ na układ oddechowy, bo zwiększa po-
jemność płuc. – mówi arkadiusz Krzemiński, prezes Klubu - Crossfit 
to sport, który już podbił cały świat, a w Polsce zdobywa coraz więk-
sze grono fanów. Wytrzymałość, szybkość, zwinność, równowaga, 
dokładność oraz koordynacja to obszary sprawności fizycznej, nad 
którymi pracujemy podczas treningów cross fit. Bieganie, rowerek, 
skakanie przez skakankę, wiosłowanie, przysiady, pompki, brzuszki, 
podciągnięcia, mieszanka ćwiczeń cardio to typy aktywności wystę-
pujące niniejszych treningach”. Warto zauważyć, że klub istnieje 
dopiero drugi rok i cały czas powiększa grono swoich zawodników.
Kolejny niedawno powstały klub na terenie gminy Słupno to bie-
gacze z tKKf Wiślanie Słupno, który w tym roku otrzymał kwotę 

3tys. złotych. W swojej ofercie planował włączyć się w organizacje 
tegorocznego biegu Wiosny, który jest organizowany co roku przez 
Gminny ośrodek Kultury w Słupnie. niestety okoliczności związane 
ze stanem epidemiologicznym w kraju uniemożliwiły organizację 
tego typu przedsięwzięć. Klub skupia 20 członków, którzy uczest-
niczą i zdobywają czołowe miejsca w maratonach, półmaratonach 
i biegach w całym kraju. już w tym roku brali udział w biegu „Wią-
zownia” i „chomiczówka” czy „bieg owsiaka” w Słupnie. „Biegacz 
może wziąć udział najwyżej w dwóch maratonach rocznie. Dlatego 
każdy z nas na początku roku wytycza sobie cele i zapisujemy się 
na poszczególne biegi organizowane w kraju” – mój józef Zalewski, 
prezes Klubu. trenują i zarażają swoją pasją innych zazwyczaj dwa 
razy w tygodniu w poniedziałki i środy na orliku lekkoatletycznym 
w Słupnie i jak sami mówią: każdy może do nas dołączyć!
Stowarzyszenie Wodniaków „flis” już drugi raz złożył ofertę w kon-
kursie i otrzymał w tym roku kwotę 3tys. zł. Klub swoją przyznaną 
dotacje chce przeznaczyć na organizację zawodów kajakowych oraz 
wędkarskich. Z tych środków zakupi niezbędny sprzęt, nagrody, 
poczęstunek a przede wszystkim poprzez promocję wydarzenia 

i przepięknego miejsca jakie ma w swoich zasobach skupi olbrzy-
mią społeczność lokalną. na zawody i spotkania biesiadne, które 
są organizowane w Stanicy flis przychodzą nie tylko mieszkańcy 

gminy ale również sąsiednich miejscowości.
Gminnego Klubu Sportowego „Delta” nie trzeba zbyt dużo przed-
stawiać, gdyż każdy mieszkaniec (i nie tylko mieszkaniec) chociaż 
raz o nim słyszał. Klub otrzymał w tym roku 130tys złotych. i cho-
ciaż dla niektórych wydawałoby się zbyt dużo to warto wymienić 
na co klub przeznacza środki. Przede wszystkim skupia największą 
liczbę uczestników, bo aż 156, w tym ponad 90% to mieszkańcy 
gminy Słupno. trenują piłkę nożną w różnych grupach wiekowych. 
biorą udział w rozgrywkach PoZPn we współzawodnictwie z inny-
mi drużynami na poziomie wojewódzkim. Grupa seniorów w 2019 
roku reprezentowała gminę na całym mazowszu w rozgrywkach 
ligi okręgowej, rocznika 2005 również występowała na boiskach 
mazowieckich, a grupy młodzieżowe występowały w ogólnopol-
skich turniejach halowych. i gdyby nie sytuacja w kraju to w kwiet-

niu Delta Słupno wystąpiłaby w kolejnej fazie Pucharu Polski na 
szczeblu mazowieckim, gdzie jej przeciwnikiem jest broń radom. 
Poza treningami klub przeznacza swoje środki z dotacji na letni 
obóz treningowy oraz przygotowanie boiska sportowego w Wy-
kowie, na którym prowadzi treningi. „Oprócz wymiaru sportowego 
jaki spełnia klub nie można zapomnieć o czymś ważniejszym, a mia-
nowicie o aspekcie wychowawczym, który jest realizowany poprzez 
sport m.in. organizowanie czasu wolnego, spotkania z osobistościa-
mi piłkarstwa światowego takimi jak Szymon Marciniak, który czę-
sto zaszczyca  nas swoją obecnością na meczach dzieląc się swoja 
wiedzą i doświadczeniem zdobytym na boisku. Nie zapominajmy, że 
dla dzieci ważny jest autorytet, wtedy chętniej dążą do osiągniecia 
celu” – mówi tomasz marciniak, trener klubu- „w  klubie zwracamy 
uwagę również na wyniki w szkole. Jeśli któryś chłopiec opuścił się 
w nauce rozmawiamy z nim, motywujemy, stosujemy środki zapo-
biegawcze i karne w postaci zawieszenia treningów na jakiś czas. To 
bardzo motywuje ich do pracy nad sobą”.
Kolejnym znanym klubem w gminie Słupno jest Stowarzyszenie 
„Greens Słupno” – nasz boston celtics Gminy Słupno, który otrzy-
mał w tym roku kwotę aż 39 tys. na zorganizowanie treningów 
koszykówki dla dziewcząt i chłopców z naszego terenu, wyjazdów 
na zawody na poziomie wojewódzkim, promocje oraz zakup stro-
jów i sprzętu sportowego. W tej chwili w klubie trenuje prawie 90 
uczniów, z czego 90% to mieszkańcy naszej gminy. Dodatkowo 
organizuje zawody powiatowe w koszykówkę dla dziewcząt oraz 
wyjazdy zimowe i letnie zawodników i ich otoczenia. W tym roku 
byli na zimowiskach w małym cichym i we Włoszech, natomiast 
latem planowany jest wyjazd do chorwacji i augustowa. Zawodnicy 
ćwiczą na sali sportowej w Słupnie i w tym roku będą reprezen-
tować się w  turniejach i zawodach powiatowych i mazowieckich. 
„Koszykówka w Słupnie to bez wątpienia sport nie tylko dla dziew-
cząt ale dla wszystkich, którzy chcą być aktywni ruchowo. Jest to 
dyscyplina sportu, która pozwala rozwijać swoje zainteresowania 
sportowe, wzmacnia organizm, uczy współpracy w grupie - mówi 
Grzegorz Gomułka, Prezes Greens Słupno - Początki to dobra za-
bawa, nauka systematyczności, obowiązkowość oraz współodpo-
wiedzialność za członków swojej grupy. Koszykówka to jednak nie 
tylko zabawa ale na późniejszym etapie, bardziej zaawansowane 
treningi, mecze i udział w rozgrywkach. Pozwala to adeptom koszy-
kówki poczuć smak zwycięstwa ale i gorycz porażki. Takie przeżycia 
kształtują osoby nie tylko pod kątem techniczno – taktycznym ale 
przede wszystkim kształtują charakter. Każdy zawodnik jest bardzo 
ważnym członkiem zespołu, a jego predyspozycje fizyczne i mentalne 
pozwalają postawić zawodnikom konkretne zadania. Uczy to odpo-
wiedzialności, daje poczucie własnej wartości, pozwala wyzwolić po-
tencjał drzemiący w zawodnikach. Jest to bardzo cenna nauka, która 
przydaje się bardzo w dorosłym życiu”. Koszykówka to dyscyplina 
sportu dla każdego, kto chce się rozwijać, kształtować swoją oso-
bowość, wzmacniać organizm, a przede wszystkim daje kontakt 
z rówieśnikami.
W gminie Słupno postawiliśmy sobie ambitny cel, by mieszkańcom 
żyło się tu coraz lepiej. na jakość życia składa się bardzo wiele sfer. 
jedną z nich jest oferta czasu wolnego, w tym możliwości uprawia-
nia sportu, spotykania się z innymi, rozwijania zainteresowań. Przy 
współpracy z jednostkami organizacyjnymi tj, GoK Słupno, GoPS 
w Słupnie czy szkoły i przedszkole a także organizacjami pozarzą-
dowymi staramy się stworzyć jak najwięcej możliwości. organi-
zujemy imprezy adresowane do różnych grup odbiorców. a naszą 
ofertę uzupełniają zadanie zlecone organizacjom pozarządowym. 
rekrutacja jest otwarta dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z ich oferty.

Magdalena Kubacka

 Strefa Kultury

Słupno - gmina sportowych możliwości
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Halina fracKoWiaK W SŁuPnie

Urodziłam się na scenie 57 lat temu…

jest autorką ponad 20 płyt i kaset. Koncerty Haliny frąckowiak moż-
na było obejrzeć nie tylko w Polsce, ale również w wielu miejscach 
europy i Stanów Zjednoczonych. Piosenkarka, zaliczana do grona naj-
wybitniejszych postaci rodzimej estrady a w tym roku była gościem 
w Słupnie. mieszkańcy mogli być świadkami znakomitego recitalu jaki 
zorganizował Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s w cekanowie  z oka-
zji święta „Dnia Kobiet”. Koncert odbył się na hali sportowej w Szkole 
Podstawowej w Słupnie 6 marca 2020r. bilety na koncert rozeszły się 
w jeden dzień, zainteresowanie wydarzeniem przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. ale cóż się dziwić skoro do Słupna przy-
jechała taka artystka. Wchodząc na scenę w Słupnie zaznaczyła, że 
występowała już wszędzie i  teraz  ciągle wraca do tych miejsc,  a z ra-
cji tego, że ”urodziłam się na scenie to mam 57 lat i postanowiłam 
przedłużyć swoją kadencję do 100”.  
„Papierowy księżyc”, „czekam tu”, „napisz, proszę”. to jedne z wielu 
przebojów, które nierozłącznie kojarzone są z Haliną frąckowiak. jed-
nak piosenkarka przywitała wszystkich na scenie utworem z repertu-

aru ludmiły jakubczak piosenką pt.  „mister Wonderful”. to właśnie 
tym utworem  wygrała w 1963 roku konkurs pod nazwą „ Szukamy 
nowych talentów” w Domu Kultury w Poznaniu. Wszystko zaczęło się 
od tego, że razem z koleżanką nie miały biletu na koncert „czerwono-
czarnych” który był połączony z konkursem wokalnym. oczywiste 
było, że ten kto brał w nim udział mógł brać udział w wydarzeniu ar-
tystycznym. miała wtedy 16 lat i jeszcze nie wiedziała ale właśnie za-
częła się jej kariera piosenkarska.  W 1972 rozpoczęła karierę solową. 
Wtedy to właśnie wygrała kilkakrotnie plebiscyt na najpopularniejszą 
piosenkarkę, brała udział w zagranicznych festiwalach, gdzie otrzy-
mała najważniejsze wyróżnienia i nagrody, m.in. „Złoty mikrofon” Pol-
sko-amerykańskiej agencji artystycznej. W drodze na koncert, który 
miał odbyć się w 1990 w Gorzowie Wielkopolskim, uległa poważnemu 
wypadkowi drogowemu. miała pokaleczoną przez szkło twarz i poła-
mane nogi. chociaż obrażenia twarzy zagoiły się stosunkowo szybko 
bez widocznych blizn, to uszkodzenia nóg były poważniejsze i wy-
magały wielotygodniowego leczenia i wielomiesięcznej rehabilitacji.

twórczość frąckowiak wywodzi się z muzyki rockowej, ale wszech-
stronne zainteresowania pozwoliły jej na poszukiwania nowych środ-
ków wyrazu także w m.in. soulu czy poezji śpiewanej. ostatnia płyta 
Haliny frąckowiak „Geira” ukazała się prawie rok temu (12 kwietnia 
2019r.) była zremasterowana z roku 1977 i wydana po raz pierwszy  
w formie cD. artystka podkreśla, że takim właśnie sposobem chce 
przybliżyć młodym ludziom muzykę, której nie znają. Piosenkarka chce 
dać możliwość im aby usłyszeli jaka kiedyś była muzyka grana. Dodat-
kowo płyta została po raz pierwszy wydana w wersji cD i już to dało 
możliwość odsłuchu jej młodemu pokoleniu. na koncercie w Słupnie 
publiczność usłyszała utwór ella fitzgerald „Summertime” w wyko-
naniu artystki i jej zapowiedź nowej płyty w takim właśnie klimacie. 
Gdy zapytałam później o nową płytę odpowiedziała, że chce nagrać 
w nowych aranżacjach te utwory fantastycznych wykonawców, które 
sama znała: aretha franklin,  Dusty Springfield, Diana ross. „to ko-
palnia muzyki a dziś tak bardzo zapomniana. to nie jest muzyka, którą 
dziś usłyszymy w radio ale właśnie wielu artystów sięga teraz po takie 
utwory znanych artystów, dlatego, że nie mają dobrych kompozycji. 
i to nie wynika z tego że ludzie są mało utalentowani, tylko raczej 
z braku inspiracji”- przyznaje piosenkarka.  na koncertach, jak sama 
zauważa, młodzi ludzie znają piosenki z tamtych lat i to jest ogromnie 
miłe zaskoczenie. lata 70te były bardzo twórcze i pełne świetnych 
pomysłów, nie tylko w zagranicznej ale również w polskiej piosen-
ce. Wybitni twórcy, zarówno kompozytorzy, jak i autorzy tekstów, 
dbali o znakomity poziom. Dotyczyło to także tych, którzy śpiewem 
czy aranżacją dopełniali całości. Prawdopodobnie dlatego ta muzyka 
przetrwała do dziś. artystka przez lata wykorzystywała w swoich 
piosenkach słowa: ernesta brylla, jacka cygana, marka Dutkiewicza, 
janusza Kondratowicza, Wojciecha młynarskiego czy andrzeja Ponie-
dzielskiego. Do dnia dzisiejszego przy pełnej sali frąckowiak śpiewa 
ich teksty bardzo chętnie i z radością. 
Piosenkarka w swojej twórczości wykorzystywała muzykę wspania-
łych kompozytorów. jednym z nim był nieżyjący już Zbigniew Wodecki. 
„Kilka lat temu poprosiłam Zbyszka Wodeckiego, żeby skomponował 
dla mnie muzykę na płytę, do której zbierałam materiał. otrzymałam 
ją, ale to wszystko trochę trwało, a przeróżne koleje powstawania 
płyty pisały swój scenariusz. tymczasem dwa lata temu Zbyszek 
przeszedł ciężką operację, a potem 22 maja odszedł. Po pewnym cza-
sie poprosiłam jacka cygana o napisanie do tej muzyki słów, które są 
właściwie moją rozmową ze Zbyszkiem... cała piosenka „W Krakowie 
pada deszcz” jest dedykacją dla niego”- wspomina frąckowiak.
jaka jest Halina frąckowiak? to bardzo ciepła osoba, która zaskakuje 
swoją dobrocią i spokojem. jednak podczas koncertu wszyscy widzą 
na scenie kobietę bardzo żywiołową i energiczną. jak sama przyznaje, 

że to wielkie szczęście robić w życiu to co się kocha.  Zapytałam kim 
chciałaby zostać, gdyby nie była piosenkarką. na co od razu odpowie-
działa, że nie było czegoś takiego. ale po zastanowieniu przyznała, 
że był moment w jej życiu kiedy myślała o aktorstwie. jednak w 2000 
roku Halina frąckowiak skończyła psychologię. a dlaczego? Gdyż 
psychologia jest sztuką duszy, a artystka uwielbia sztukę. W szkole 
średniej najbardziej lubiła chemie i historie, natomiast wspomina, że 
przyjemność sprawiała jej nauka kaligrafii i arytmetyki. na co dzień 
dużo ćwiczy śpiew, czyta poezję, gdyż jest to język, który do niej tra-
fia. często słucha radia classic, bo ta muzyka wprowadza ją w praw-
dziwy świat-  „muzyka mojego dzieciństwa”. uwielbia filmy klasyczne, 
tj. „Przeminęło z wiatrem”, „rzymskie wakacje” oraz  „Pod słońcem 
toskanii”. 
Kończąc tegoroczny recital w Słupnie Halina frąckowiak złożyła ży-
czenia dla wszystkich Kobiet i mężczyzn, których święto przypadało 
za kilka dni. Życzyła przede wszystkim miłości i wzajemnego zrozu-
mienia.
licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Słupno oraz wspania-
łą piosenkarkę przywitał Waldemar Kaczorowski - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Słupnie w towarzystwie agnieszki ruclak - Wicewójt 
Gminy Słupno oraz bożeny Wernik - Dyrektor Gminnego ośrodka Kul-
tury Słupno z/s w cekanowie.  Po zakończonym koncercie publiczność 
dziękowała owacjami na stojąco. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, 
Halina frąckowiak znowu kiedyś wróci do Słupna.

Magdalena Kubacka
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Krzyżówka dla mieszkańca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Dla bezdomnych psów w małej Wsi

2. inaczej karczma

3. forma zamówienia publicznego

4. imię proboszcza w parafii w Święcieńcu

5. festiwalowa wieś w gminie Słupno

6. rodzaj opinii

7. Święcimy przed Wielkanocą

8. Klub sportowy działający w gminie 

Słupno

9. Podejmowana przez radę Gminy

10. Stanica w liszynie

11. uczeń szkoły ponadpodstawowej

12. Kasujemy w autobusie

13. Powieść lwa tołstoja

14. rzeka w Słupnie

15. topiona w pierwszy dzień wiosny

16. Przysmak psa

17. jest w Słupnie nowe i Stare

18. Patron szkoły w Święcieńcu

19. Dzień tygodnia

rozwiązaniem krzyżówki jest ha-
sło, które powstanie z liter znajdu-
jących się w kolorowym polu

Hasło prosimy przesłać na adres 
e-mail: gazeta@slupno.eu do dnia 
30 kwietnia 2020r.

Spośród nadesłanych prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę, 
który otrzyma nagrodę ufundowa-
ną przez urząd Gminy Słupno

Strefa roZryWKi


