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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

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

Marzenia starszego pana…
o czym może marzyć pięćdziesięcioletni mężczyzna? facet mający 
kochającą żonę i zdrowe dzieci? może o wnukach? może o magicznym 
wyjeździe wakacyjnym, żeby przepoławiając swe życie mieć jak naj-
więcej cudownych wspomnień? na pewno o dobrej ocenie swojej pra-
cy. W pewnym momencie życia, szczególnie gdy dzieci stają się bar-
dziej samodzielne to praca jest naszym największym wyzwaniem, to 
w niej spędzamy mnóstwo czasu, to ona napędza nas do działania. 
Ważne, żebyśmy w tej pracy nie byli samotni. Wsparcie kolegów i ko-
leżanek z urzędu Gminy, wsparcie radnych z Stowarzyszenia „nasza 
Gmina Słupno” czy sołtysów pozwala mierzyć się na co dzień z pro-
blemami. Wszyscy służymy mieszkańcom, starając się wspierać ich 
pomysły i wyprzedzać oczekiwania. Ktoś mądry powiedział, że „suk-
ces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entu-
zjazmu”. mimo, że nie wszystkie potrzeby mieszkańców możemy 
wspólnie zrealizować, przede wszystkim na ograniczenia budżetowe 
czy proceduralne to na pewno nie brakuje nam entuzjazmu i chęci.:)
entuzjazm u pięćdziesięciolatka? coś nowego powie ktoś…a jednak 
wciąż mi się rano chce wstawać, biegać, jechać rowerem do pracy, 
pogadać z panem janem konserwatorem i powiedzieć komplement 
pani Sylwii w biurze obsługi Klienta. Kocham ludzi i lubię się z nimi 
spotykać, lubię ich słuchać, uczyć się ich mądrości, czerpać z ich 
doświadczeń. tym bardziej było mi bardzo miło, gdy tym razem ze 
względu na stan epidemii coViD-19 w sierpniu na sesji rady Gminy 
radni podjęli decyzję o pozytywnej ocenie mojej pracy. bardzo dzię-
kuje radnym i jestem pełen uznania dla ich pracy i zaangażowania. 
bardzo dziękuje im za okazywane przez cały roku wsparcie. nie je-
steśmy politykami. jesteśmy samorządowcami, który kierują się 
w swoich działaniach dobrem mieszkańców, taki postanowiliśmy 
sobie wspólnie cel i to deklarowaliśmy w swoim programie wybor-
czym. uzyskane absolutorium i votum zaufania to tak naprawdę też 

ocena pracy moich współpracowni-
ków, całego zespołu od referenta 
do naczelnika w urzędzie Gminy. to 
także podziękowania dla pana mar-
ka czy rafała z ekipy remontowej, 
to przede wszystkim podziękowa-
nia dla pani wójt agnieszki ruclak. 
i dlatego właśnie jej symbolicznie 
przekazałem otrzymane na sesji od radnych kwiaty. Dziś pozostaje 
mi tylko skłonić nisko przed Wami wszystkimi głowę i powiedzieć 
głośno –„Dziękuje”. Wspólnie dalej zmieniajmy naszą Gminę Słupno 
na lepsze! i o tym marzy wciąż głodny życia pięćdziesięciolatek bę-
dący wójtem.

zAsADY seGreGAcJi ODpADÓw 
KOMUNAlNYcH
OD 1 sTYczNiA 2020r. w GMiNie sŁUpNO OBOwiAzUJe JeDNOliTY 
sYsTeM seGreGAcJi ODpADÓw (JssO)
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020r. Gmina Słupno samodzielnie re-
alizuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamiesz-
kałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, położonych na terenie Gminy Słupno. Zgodnie z nowelizacją 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. u. z 2019 r., poz. 2010) od 1 stycznia 2020 r. w Gminie 
Słupno obowiązuje jednolity system segregacji odpadów (jSSo). Zgod-
nie z systemem wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
segregowania odpadów komunalnych.
Dlaczego musimy segregować odpady komunalne?
Ponieważ jest to obowiązek ustawowy – nowelizacja ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomo-
ści obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
Ponieważ wymaga tego prawo unii europejskiej – na podstawie wytycz-
nych unii europejskiej, Polska do 2020 roku ma wykazać się recyklingiem 
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 50% .Wynik 
Gminy Słupno w tym zakresie za rok 2018 r. to 29,22% (wymagany za 
rok 2018 poziom to 30%),
Ponieważ wymaga od nas tego środowisko naturalne – w wyniku se-
lektywnej zbiórki odpadów zmniejsza się ilość i szkodliwość odpadów 
trafiających na składowiska.
Do niebieskiego worka wrzucamy:
opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, książki, zeszyty, 
katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, torby i worki papie-
rowe, kartony i tekturę.
Do worka na papier Nie powinno się wrzucać:
papieru zabrudzonego lub mokrego, kartonów po mleku i napojach, 
tapet, papieru woskowanego, powlekanego i lakierowanego, papieru 
z folią, segregatorów z metalowymi okuciami, odpadów higienicznych, 
pieluch jednorazowych, papierowych worków po materiałach budowla-
nych, po nawozach
Do zielonego worka wrzucamy: 
opakowania szklane po kosmetykach, słoiki i butelki po żywności 
i napojach
Do worka na szkło Nie powinno się wrzucać:
szkła żaroodpornego, zniczy, szkła okiennego, szkła samochodowego, 
szkła okularowego, szklanych opakowań po lekach, termometrów, por-
celany, ceramiki, fajansu, doniczek, szkła zbrojonego, hartowanego, ki-
neskopów, żarówek, świetlówek i reflektorów, luster
Do żółtego worka wrzucamy: 
plastikowe butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości, pla-
stikowe opakowania po żywności np. jogurtach, serkach, kartony po 
sokach i mleku, reklamówki, folie, puszki aluminiowe i metalowe, folię 
aluminiową, kapsle, nakrętki
Do worka na tworzywa sztuczne i metale Nie powinno się wrzucać:
zużytych artykułów medycznych, opakowań po farbach, chemikaliach, 

olejach silnikowych, smarach, opakowań po nawozach, opakowań sty-
ropianowych, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytych 
baterii i akumulatorów
Do brązowego worka wrzucamy:
skoszoną trawę, liście, kwiaty, rośliny ogrodowe, drobne gałęzie drzew 
i krzewów, trociny, korę drzew, skorupki jaj, odpadki warzywne i owoco-
we, spady owoców, chwasty, fusy z kawy i herbaty
Do odpadów „zielonych” – roślinnych Nie powinno się wrzucać:
popiołu z pieca, gruzu, odpadów higienicznych, pampersów, leków, tek-
styliów, ziemi i kamieni, impregnowanego drewna, płyt pilśniowych 
i wiórowych, odchodów zwierząt, kości, odpadów pochodzenia zwierzę-
cego, tłuszczy
Do pojemnika na pozostałości po segregacji (tzw. odpady zmieszane) 
wrzucamy:
popiół i zmiotki, odpady tytoniowe, opakowania styropianowe po żyw-
ności i sprzęcie rtV/aGD, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny 
osobistej, pozostałości po domowej hodowli zwierząt wraz z odchoda-
mi, zużyte jednorazowe worki od odkurzaczy, szkło ozdobne typu krysz-
tał, talerze, kubki, szklanki, sztuczne kwiaty, tekstylia, resztki pokon-
sumpcyjne pochodzenia zwierzęcego
Do odpadów zmieszanych Nie powinno się wrzucać:
odpadów nadających się do segregacji, odpadów niebezpiecznych, 
bioodpadów
ODpADY wielKOGABArYTOwe:
•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, 

pralki, piloty, telefony itp.)
•	 meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, fotele, dywa-

ny, materace, kołdry, szafy itp.).
•	 przeterminowane leki i chemikalia (np. blistry z zawartością, opako-

wania po maściach i syropach, pojemniki po środkach ochrony roślin, 
rozpuszczalnikach i smarach)

•	 zużyte opony w ilości do 4 szt. rocznie pochodzące z pojazdów użyt-
kowanych w gospodarstwie domowym o dopuszczalnej masie do 
3,5t. (np. od samochodów osobowych, rowerów, skuterów)

•	 zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstwa domowe-
go (np. akumulatory od zabawek elektrycznych)

ODpADY BUDOwlANe i rOzBiÓrKOwe sTANOwiĄce ODpADY 
KOMUNAlNe, NiezAwierAJĄce GrUzU i sTYrOpiANU BUDOw-
lANeGO: 
drzwi, okna, ceramika i/lub armatura łazienkowa, farby i opakowania po 
farbach, inne

odbiorowi nie podlegają odpady powstałe w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej (np. meble z pensjonatów, drukarki, monitory 
komputerowe, świetlówki itp.) oraz rolniczej (np. opony od maszyn rolni-
czych, opakowania po środkach ochrony roślin, folie rolnicze itp.), odpady 
pochodzące z demontażu pojazdów, gruz, styropian budowlany, oraz od-
pady remontowo-budowlane powstałe w wyniku prac wykonywanych 
przez wykonawców robót budowlanych.
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wrzeŚNiOwe spOTKANiA 
z MieszKAńcAMi
Jak co roku, we wrześniu, Marcin zawadka- wójt Gminy słupno spo-
tkał się z mieszkańcami każdego z siedemnastu sołectw należących 
do gminy słupno. w tym roku sytuacja jest wyjątkowa. ze względu 
na panującą pandemię w kraju i na świecie długo zastanawialiśmy 
się czy spotkania powinny się odbyć. wychodząc jednak naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców wójt postanowił kontynuować zwy-
czaj cyklicznych spotkań z mieszkańcami. wrzesień jest czasem, 
gdzie sołtys, rada sołecka i mieszkańcy sołectwa muszą dokonać 
podziału funduszu sołeckiego na kolejny rok. Dlatego warto przy-
pomnieć na co zostały przeznaczone środki z poprzedniego roku, 
co zapisane jest w budżecie gminy na przyszły rok dla sołectwa czy 
dla mieszkańców. spotkania wójta z mieszkańcami w dużej mierze 
przyczyniają się do podjęcia rozsądnych decyzji dotyczących po-
działu środków sołeckich.
Ze względu na nadzwyczajną sytuację panującą na świecie zacho-
waliśmy wszelkie środki ostrożności w świetlicach wiejskich, gdzie 
odbywały się spotkania. mamy też świadomość że byli tacy miesz-
kańcy, którzy nie przybyli w obawie o swoje zdrowie i najbliższych. 
Przypominamy, że już od 4 maja 2020r. urząd Gminy w Słupnie jest 
otwarty dla interesantów, jako jeden z nielicznych w naszym regio-
nie. Do tej pory możemy spotkać się z zamkniętymi drzwiami w in-
nych gminach, urzędach, czy jednostkach w powiecie płockim. Zatem 
wszystkich, którzy nie uczestniczyli w zebraniach zapraszamy bardzo 
serdecznie w każdą środę na spotkanie indywidualne od godz. 8.00 
do 16.30. od początku kadencji jest to dzień, w którym można, bez 
umawiania się, przyjść i omówić konkretną sprawę z Wójtem.
Podczas spotkań Wójt przybliżył bieżącą działalność urzędu. roz-
mowy dotyczyły działalności oświaty, dotacji na organizacje poza-
rządowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, działalności jednostek 
podległych, tj. Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, 
Gminnego ośrodka Kultury Słupno, Gminnej biblioteki Publicznej, 
Gminnego Żłobka oraz Samorządowego Przedszkola „niezapominaj-
ka” w Słupnie, ale przede wszystkim spraw dotyczących sołectwa.
Podczas rozmów z mieszkańcami sprawami najczęściej omawianymi 
były inwestycje bieżące, plany na przyszłość. Dużo pytań dotyczyło 
również internetu światłowodowego, który w nowej rzeczywistości 
okazuje się nadrzędną sprawą. W okresie pandemii jest to najpotrzeb-
niejszy środek komunikacji ze światem, dlatego tak ważnym stał się 
elementem naszego życia. Dlatego możemy zapewnić, że gmina dołoży 
wszelkich starań żeby ułatwić projektantom jak najszybsze wdrożenie 
światłowodu, znacznie przyspieszając decyzję lokalizacyjne, wydanie 
map do celów projektowych i pobierzemy symboliczną opłatę za zaję-
cie pasa drogowego. W ramach Programu operacyjnego Polska cyfrowa 
(PoPc) Spółka neXera na budowę sieci internetu w Polsce otrzymała 
około 600 milionów złotych. to właśnie ta firma podpisała umowę na 
realizację rządowego programu dla regionu Kujaw z Pomorzem i mazow-
szem w zasięgu którego jest również Gmina Słupno. obecnie trwają pra-
ce projektowe mające na celu uzgodnienie tras przebiegów linii światło-
wodowej oraz uzgodnienia z mieszkańcami dotyczące wyrażenia zgody 
na przeprowadzenie światłowodu. Pierwszą fazą projektu jest objęcie 
dostępem do internetu szerokopasmowego placówek oświatowych 
do końca 2020 roku. Drugą fazą jest realizacja przyłączeń do miesz-
kańców. Prace te polegać mają na wybudowaniu światłowodu jako linii 
napowietrznych i doziemnych, zapewnienie możliwości podłączenia do 
każdego mieszkańca. termin realizacji prac projektowych do końca 2021 
roku, natomiast realizacja 2022 rok. nexera jest operatorem hurtowym, 
który po wykonaniu sieci będzie ją udostępniał operatorom komercyj-
nym. Z zasięgiem projektowanej sieci internetowej można zapoznać się 
pod adresem: www.nexera.pl/map. Dodatkowo uruchomiona została 
przez centrum Projektów Polska cyfrowa wyszukiwarka z mapą inwe-
stycji w rozwój szerokopasmowego internetu pod adresem: https://ca-
pap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/cPPc-internet/.
W najbliższym okresie w gminie Słupno nastąpi inwentaryzacja 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Spis będzie polegał na tym, że każdy dom będzie odwiedzany przez 
ankietera. Pozwoli to nam na sprawdzenie ile zbiorników jest na tere-
nie gminy oraz jak często są opróżniane. W tym celu potrzebne będą 
bieżące faktury od firm asenizacyjnych. ustawa nakazuje, aby każ-
dy mieszkaniec miał podpisaną umowę z firmą asenizacyjną, która 
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy 
Słupno. Dodatkowo ankieterzy będą spisywać źródła ciepła. te dzia-
łania niezbędne są do weryfikacji i oceny ilości pieców, i ich potrzeby 
wymiany. Przypominamy, że ustawa antysmogowa dla wojewódz-
twa mazowieckiego nakazuje wymianę kotłów na węgiel lub drewno, 
czyli tzw. „kopciuchów” na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu 
do końca 2022 roku. Dlatego każdy, kto jeszcze tego nie zrobił ma 
obowiązek dokonać tego jak najszybciej. Pomocą może okazać się 
Program „czyste Powietrze” tj. dofinansowanie, które można otrzy-
mać z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Zasady przyznawania dotacji zostały zmienio-
ne co wiąże się z prostszym sposobem otrzymania dofinansowania. 

regulamin Programu dostępny jest na stronie http://wfosigw.pl/. 
natomiast w celu wypełnienia wniosku należy umówić się telefonicz-
nie na spotkanie w siedzibie funduszu ul. Stary rynek 20 w Płocku.
ewidencja źródeł ciepła powoli również ocenić potrzebę przyznawa-
nia dotacji gminnej na fotowoltaikę. na spotkaniach sołeckich bardzo 
często poruszany był ten temat. niestety, bez wstępnej analizy nie 
możemy przystąpić do jakichkolwiek działań w tym zakresie. Dodat-
kowo patrząc na gminy w powiecie płockim, które nie przyznają na 
dzień dzisiejszy tego typu dotacji, nie mamy możliwości oceny zapo-
trzebowania na ten cel. Gmina Słupno nie może równać się z wielkimi 
miastami typu Kraków, którego priorytetowym celem jest inwesty-
cja w fotowoltaikę z uwagi na panujący smog. W naszym rejonie nie 
były podejmowane dotychczas tego typu działania. jednak, jak mówi 
marcin Zawadka- Wójt Gminy Słupno: „nie wykluczamy takich dzia-
łań. Kilkakrotnie rozważaliśmy planowanie środków na ten cel. jed-
nak do tej pory nie mogliśmy oceniać potrzeb naszych mieszkańców. 
jest to ogromna inwestycja, do której należy się bardzo dobrze przy-
gotować zanim podejmiemy działania. mamy nadzieję, że przepro-
wadzona inwentaryzacja pieców pozwoli nam ocenić potrzeby. nie 
ukrywam, że bardzo istotne są dla mnie rozmowy z mieszkańcami 
i ilość pytań zadawanych w tym zakresie. Dzięki temu stało się to 
jednym z moich założeń do realizacji w tej kadencji”.
Dyskutując o wymianie pieców na ekologiczne bardzo często zada-
wane były pytania o podłączenie gazu. niestety, urząd Gminy Słup-
no nie jest instytucja decyzyjną w tej sprawie. Decyzję o podłączeniu 
miejscowości do sieci gazowej podejmuje „Polska Spółka Gazownic-
twa Sp. z o.o.” na podstawie rachunku ekonomicznego, na który skła-
da się odległość od istniejącej sieci gazowej i liczba potencjalnych od-
biorców gazu. Dlatego tak ważne jest aby mieszkańcy danego terenu 
zebrali jak największą ilość wniosków o wydanie warunków przyłą-
czenia do sieci, które wraz z pismem przewodnim należy złożyć w sie-
dzibie spółki. tam po analizie zabudowy terenu oraz ilości złożonych 
wniosków zapadnie decyzja o budowie sieci gazowej. Ze strony urzę-
du możemy zapewnić, że podejmiemy wszelkie starania aby pozwo-
lenia na podłączenie zostały wydane w najszybciej możliwym czasie. 
Warto wspomnieć, że dzięki inicjatywie sołtysa janusza Szenka, któ-
ry zorganizował w poprzednim roku spotkanie oraz zebrał wszystkie 
wnioski od mieszkańców o chęć przyłączenia do gazu, sołectwo Wy-
kowo prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie podłączone do 
sieci gazowej. Zdaniem Wójta Gminy Słupno „zasadne byłoby podłą-
czenie sołectwa miszewko Strzałkowskie do sieci gazowej. istnieją-
ca sieć gazowa na terenie miszewka Strzałkowskiego kończy się na 
wysokości sali weselnej „Dworek”, czyli w niewielkiej odległości od 
miejscowości. Dodatkowym atutem miszewka Strzałkowskiego jest 
zwarta zabudowa. Wszystko to zwiększa szanse mieszkańców na 
uzyskanie pozytywnej decyzji spółki o przyłączeniu gazu”.
ogromną zaletą cyklicznych spotkań z mieszkańcami jest omówienie 
lokalnych problemów i szukanie rozwiązań. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące 
działań urzędu i jednostek są zamieszczane na stronie internetowej 
www.slupno.eu, biuletynie informacyjnym „Głos Słupna” wydawanym 
cyklicznie, poprzez informowanie sołtysów poszczególnych wsi. jednak 
najbardziej skuteczną formą przekazu, do której zachęcamy jest bezpłat-
na aplikacja „blisko” uruchomiona dla mieszkańców właśnie w tym celu. 
Każdy posiadacz telefonu komórkowego, typu smartfon może zainsta-
lować sobie aplikacje i krok po kroku zarejestrować się do systemu sms. 
informujemy Państwa na bieżąco o wywozie śmieci, alarmach, alertach, 
zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. istnieje również 
możliwość zgłoszenia awarii przez mieszkańca. Dlatego zachęcamy ser-
decznie do korzystania z tej formy komunikacji w naszej gminie.

(MK)

aKtualnoŚci
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iNweNTArYzAcJA 
iNDYwiDUAlNYcH 

UrzĄDzeń GrzewczYcH 
NA TereNie GMiNY sŁUpNO

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z pozyskaniem środ-
ków finansowych na realizację zadania w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 
finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego w IV kwartale 2020 r. na terenie gminy Słupno przepro-
wadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła we 
wszystkich nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy.
Obowiązek realizacji powyższego zadania wynika z Programu 
Ochrony Powietrza. 
Wobec powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą do Mieszkań-
ców gminy Słupno o udzielenie ankieterom wymaganych informacji 
w zakresie indywidualnego systemu ogrzewania budynków.
Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog Maciej Mikulski, ul. 
Stępińska 48/58 lok. 4, 00-739 Warszawa. 
Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upo-
ważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wój-
ta Gminy Słupno. 
Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła 
będą potrzebne:
- Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
- Instrukcja obsługi źródła ciepła.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z regulaminem MIWO 2020, 
Mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy 
nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia 
zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozakla-
sowe, tzw. „kopciuchy”.

Gmina słupno dysponuje i eksploatuje 4 ujęcia wody podziemnej 
czwartorzędowej. woda dostarczana do mieszkańców pochodzi 
z ośmiu ujęć głębinowych wszystkie zlokalizowane na terenie 
gminy. Każde z ujęć posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpo-
średniej. Każde z ujęć posiada zezwolenia wodnoprawne zatwier-
dzające warunki poboru wody i odprowadzania ścieków. ponadto 
Gmina słupno jest eksploatatorem Oczyszczalni Ścieków w słup-
nie, która również działa zgodnie z warunkami zezwolenia wodno-
prawnego. Dokumenty te regulują, a co za tym idzie ograniczają 
zarówno pobór ilości wody ze studni głębinowych jak i ilość odpro-
wadzonych ścieków. Natomiast rejestry ilości wody ujmowanej ze 
studni obrazują jak wygląda eksploatacja. w ciepłych miesiącach 
dochodzi do bardzo dużego poboru wody. 

coroczny wzrost opłat i kosztów takich jak: ceny energii elektrycznej, 
ceny opłat stałych za usługi wodne, ceny opłat zmiennych za usługi 
wodne, koszty płac, koszty materiałów oraz koszty usług remontowych 
i innych, spowodował, że strona kosztowa kalkulacji cen i stawek opłat 
dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, uwzględniona w okresie ustalania taryfy (w okresie 2 
lat wstecz) jest aktualnie znacząco przekroczona, co oznacza, że nawet 
założony zakres pokrycia kosztów jest nieosiągalny. Dalsze stosowanie 
dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest nieracjonalne. Powoduje znacz-
ne obciążenie budżetu gminy, a w rezultacie mniejsze środki na niezbędne 
i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje gminne. Warto pamiętać, że 
funkcjonujące wcześniej dopłaty miały przede wszystkim równoważyć 
koszty wody i ścieków ponoszone przez mieszkańców nowego Gulcze-
wa, którzy zaopatrywani przez Wodociągi Płockie mieli stawkę wyższą 
niż pozostali mieszkańcy Gminy Słupno. obecnie od 1 stycznia br. Gmi-
na Słupno bezpośrednio, sama rozlicza się ze spółką Wodociągi Płockie 
a stawka za wodę i ścieki jest ujednolicona dla wszystkich mieszkańców. 
Przypominamy, że Wydział ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – 
Kanalizacyjnej urzędu Gminy w Słupnie korzysta z usług kontrahentów 
indywidualnych, których ceny usług systematycznie wzrastają. rosną 
koszty usuwania awarii na sieciach i urządzeniach wodno – kanalizacyj-
nych, a także stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz prze-
pompowniach wody i ścieków. Dochodzą 
do utrzymania nowe sieci, nowe obiekty 
infrastruktury technicznej o a to wszystko 
generuje niemałe koszty. odbiór odpadów 
powstałych w procesie oczyszczania ście-
ków wzrósł o ok. 50 tys. zł w ciągu roku co 
jest spowodowane obecną sytuacją w go-
spodarce odpadami. Zaznaczyć należy, że 
w dużej mierze do awarii przede wszystkim 
na sieci kanalizacji sanitarnej przyczynia-
ją się sami jej użytkownicy. różne rzeczy, 
wrzucane do muszli klozetowych zawsze 
były naszym problemem. Zanieczyszczenia 

w kanalizacji, między innymi ogromne ilości chusteczek nawilżanych, no-
torycznie zapychają sieć i uszkadzają pompy w przepompowniach ścieków 
(rys. 1). Pracownikom często z trudem udaje się usunąć zanieczyszczenia 
z pomp i sieci, aby ścieki mogły płynąć do oczyszczalni. Przypominamy, 
że na terenie gminy Słupno jest prawie 60 przepompowni ścieków. takim 
działaniem mieszkańcy szkodzą przede wszystkim sobie. oczyszczanie 
instalacji, usuwanie awarii i utylizacja tych nieczystości to są dodatkowe 
koszty, które znacząco wpływają na wysokość opłat. Stąd między innymi 
coroczne narastające koszty eksploatacji i utrzymania w sektorze gospo-
darki wodno – kanalizacyjnej. 
Pamiętajmy, że stawki obowiązujące w gminie Słupno, nie są naj-
wyższe. Dla przykładu podajemy stawki opłat z wybranych gmin 
powiatu płockiego – najdroższa woda w Płocku, najdroższe ścieki 
w Drobinie i czerwińsku nad Wisłą. 
Gdy analizujemy powyższą tabelę na pewno zastanawiamy się nad przy-
czynami różnic w Gminach. można wskazać wiele przyczyn występowa-
nia różnic w cenach wody i ścieków między gminami. mogą wynikać np. 
z formy prawnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 
własności infrastruktury. jeżeli stawka należy do przedsiębiorstwa, 
które jest spółką z o.o. jak np. Wodociągi Płockie czy Gospodarka Ko-
munalna „Stara biała” to w cenie wody i ścieków uwzględniany jest 
koszt amortyzacji. jeśli infrastruktura nie została przekazana spółce 
i pozostaje własnością gminy, to do ceny wody i ścieków należy wliczyć 

także koszty dzierżawy, wynajmu bądź 
użytkowania. istotną pozycją kosztową 
przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych 
jest również podatek od nieruchomości. 
Kolejnymi czynnikami wpływającymi na 
cenę są technologia uzdatniania wody, za-
wartość pierwiastków, system dystrybucji, 
ukształtowanie terenu. jak widać w tabeli 
2 stawki za wodę i ścieki na terenie Gminy 
Stara biała są różne dla różnych grup tary-
fowych, a jest to spowodowane tym, że dla 
części mieszkańców Spółka zmuszona jest 
do zakupu wody i odprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jej posiadaniu. tożsama sy-
tuacja jest na terenie nowego Gulczewa z taka różnicą, że na terenie no-
ego Gulczewa do końca 2021 roku obowiązują ceny i stawki opłat jak dla 
całej Gminy Słupno. Wody Polskie zaznaczają, że ceny wody zależą także 
od popytu. im więcej odbiorców jest podłączonych do sieci, tym jest ta-
niej, bo koszty się rozkładają. Dlatego z reguły opłaty za usługi wodno
-kanalizacyjne są niższe w dużych miastach. obecnie w Polsce zakłada 
się, że budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie uzasadniona, gdy 
na 1 km przypada 120 mieszkańców. natomiast w Gminie Słupno, po-
mimo ciągłej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przyrost osób z niej 
korzystających jest znikomy. ciągle musimy przypominać mieszkańcom, 
że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej to nie wybór 
lecz obowiązek. Dlatego też jeszcze w tym roku, zostaną wszczęte po-
stępowania wobec tych mieszkańców, którzy nie wypełnili jeszcze tego 
obowiązku. Zostały już w tym kierunku podjęte stosowne zarządzenia 
i wdrożono odpowiednie procedury. 
W 2021 roku ponownie będziemy ustalać ceny za dostawę wodę i odbiór 
ścieków. Przy określeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2022 – 2025, kryterium 
ustalania niezbędnych przychodów będą stanowiły koszty poniesione 
w roku obrachunkowym 2020.
Dla mieszkańców nowego Gulczewa zostanie wyodrębniona oddzielna 
grupa taryfowa, zarówno na wodę, ścieki jak i opłatę abonamentową. 
W tym przypadku kryterium ustalania niezbędnych przychodów będą 
stanowiły wyłącznie koszty poniesione na zakup wody i odprowadza-
nia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki 
Wodociągi Płockie oraz koszty eksploatacji i obsługi sieci i urządzeń 
z terenu nowego Gulczewa. mieszkańcy będą płacić tylko za siebie. 
może to skłoni odbiorców wody do racjonalnego z niej korzystania i do 
właściwego odprowadzania ścieków. ten ostatni aspekt jest bardzo 
istotny dla ustalanych cen zwłaszcza w odniesieniu do ciągłych awarii 
na sieci i przepompowniach spowodowanych głownie tym co wrzuca-
my do muszli klozetowych a także faktu wpiętych instalacji deszczo-
wych z nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. tylko w interesie 
mieszkańców będzie zaprzestanie tych nielegalnych praktyk.

Dominika Kacprzyńska

KilKA sŁÓw O wODzie w GMiNie sŁUpNO
GMINA

Ceny brutto [zł]

uwagi
woda ścieki

abonament

woda ścieki

Gmina Słupno 4,16 8,33 10,57/kwartał 16,84/kwartał zgodnie z taryfą 

Miasto i Gmina Drobin 4,58 – 4,65 15,47 16,75/kwartał 16,75/kwartał zgodnie z taryfą 

Gmina Stara Biała 4,41 8,04 13,68/kwartał 16,20/kwartał zgodnie z taryfą

Miasto i Gmina Gąbin 3,45 7,89 12,00/kwartał 12,00/kwartał zgodnie z taryfą

Gmina Łąck 3,67 6,45 19,31/odb./rok - zgodnie z taryfą

Czerwińsk nad Wisłą 2,47 11,11 9,92/kwartał - zgodnie z taryfą

Gmina Radzanowo brak danych

Miasto Płock 5,09 7,66 12,66/kwartał 13,47/kwartał zgodnie z taryfą

cO TO JesT AzBesT?
nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu 
minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbe-
stami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w po-
staci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąga-
nie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych 
i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci 
włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzielać na 
sprężyste włókna. azbest jest składnikiem eternitu. Każda stara płyta 
eternitu zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. 
Dlaczego azbest jest groźny?
azbest jest groźny w przypadku emisji włókien do powietrza atmos-
ferycznego. emisja następuje w wyniku degradacji materiałów zawie-
rających azbest lub innych uszkodzeń mechanicznych materiałów za-
wierających azbest, np. łamanie, kruszenie itp. im bardziej zniszczony 
jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. niczym niezabezpieczone 
płyty są również szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze 
wymywają z nich spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu 
zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. 
biologiczne działanie azbestu polega na przenikaniu do pęcherzyków 
płucnych chorobotwórczych włókien, co może być przyczyną groźnych 
chorób m.in. pylicy azbestowej (azbestozy), zmian opłucnowych - blaszki, 
zgrubienia, odczyny wysiękowe, raka płuca czy międzybłoniaków.
posiadasz wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieru-
chomości?
Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospo-
darki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbe-
stu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych 
instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (osoba fi-
zyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który 
posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, 
jest zobowiązany do:

•	 sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór) i przechowy-
wanie jej w książce obiektu budowlanego

•	 składania co roku do 31 stycznia do urzędu Gminy zaktualizowanej 
informacji o wyrobach zawierających azbest.

Jak usunąć azbest?
obowiązek usunięcia azbestu z nieruchomości leży po stronie właści-
ciela. jeśli właściciel podejmie decyzję o usunięciu azbestu należy pa-
miętać, aby:
•	 zgłosić Staroście zamiar wykonania takich prac co najmniej na 30 

dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia;
•	 powierzyć prace specjalistycznej firmie, która ma odpowiednie 

zezwolenie - listę takich firm znajdziemy na stronie internetowej 
bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej przez ministerstwo rozwoju 

•	 przechowywać przez 5 lat pisemne oświadczenie wykonawcy 
o prawidłowym przeprowadzeniu robót i oczyszczeniu terenu 
z pyłu azbestowego.

Kto płaci za usunięcie azbestu?
Z roku na rok zmniejsza się ilość wyrobów zawierających azbest na nie-
ruchomościach w naszej Gminie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały zawierające azbest 
muszą zostać usunięte na koszt właściciela budynku i zastąpione in-
nymi wyrobami, które nie zawierają azbestu. mieszkańcy naszej Gminy 
nie pozostają jednak sami w tym przedsięwzięciu. Dzięki dotacjom po-
zyskiwanym z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie oraz środkom przeznaczonym na ten cel 
w budżecie gminy Gmina Słupno wspiera swoich mieszkańców w za-
kresie usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji.
w 2020 r. w ramach umowy z wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej w warszawie pozyskano dotację 
w wysokości 12.080,00 zł. co stanowi ok. 40 % wartości całkowitej 
zadania. pozostałe 60% to środki z budżetu Gminy. ilość azbestu na 
terenie gminy zmniejszy się w 2020 r. dzięki temu o 75,5 tony.
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Konkurs!
Zachęcamy wszystkich rolników do 
sAMODzielNeGO wYpeŁNieNiA FOrMUlArzA przez iNTerNeT
Zwycięzcą konkursu zostanie gmina z największym odsetkiem osób, 
które spisały się samodzielnie przez internet.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada 2020 r.

nagrodą dla zwycięzcy jest 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych 
oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

termin konkursu: 
16 września 

– 16 listopada
2020 r.

rolnicy, czas się spisać!
Od 1 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego 
rolnictwa, czyli powszechny spis rolny. Na Mazowszu obowiązko-
wi spisowemu podlega ponad 250 tys. gospodarstw rolnych w tym 
472 gospodarstwa w Gminie słupno.
Powszechny Spis rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla 
wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. badanie potrwa 3 
miesiące i zakończy się 30 listopada. 

NAJwYGODNieJ spisAć się przez iNTerNeT
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce otrzymał list Pre-
zesa GuS informujący o badaniu. Znajduje się w nim również nr go-
spodarstwa rolnego, niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej 
dostępnej od pierwszego dnia spisu na stronie https://spisrolny.gov.
pl/. Każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie spisać się przez inter-
net. jest to w pełni wygodna i bezpieczna metoda.

Jeśli ktoś nie ma komputera lub telefonu z dostępem do Interne-
tu, powinien się udać do Gminnego Punktu Spisowego. Wójt Gmi-
ny Słupno zorganizował Gminny Punkt Spisowy, który znajduje się 
w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8a, 
09-472 Słupno. Gminny Punkt Spisowy działa w godzinach pracy 
Urzędu Gminy tj. w poniedziałki 8.00 - 17.00, od wtorku do czwart-
ku 8.00-16.00 i w piątek 8.00 - 15.00. Ponadto od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 czynny jest telefon dyżurny 
Gminnego Biura Spisowego w Słupnie - 668 137 292.

uzupełniająca metoda to spis przez telefon. również bezpieczna, bo 
wykluczająca bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Dzwoniąc 
na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 możemy spisać się przez 
telefon lub ustalić termin rozmowy z rachmistrzem. 
na terenie Gminy Słupno od 1 października będzie pracowało dwóch 
rachmistrzów, którzy będą odwiedzać Państwa w domach i za ich po-
średnictwem będzie można się spisać.
osoby, które nie skorzystają z możliwości samodzielnego spisu przez 
internet i nie umówią się na wywiad telefoniczny poprzez infolinię, 
mogą spodziewać się telefonu z urzędu Statystycznego. 

DlAczeGO TrzeBA i wArTO się spisAć?
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Po-
wszechny Spis rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospo-
darstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalają-
cym na ocenę stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły na 
przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw 
rolnych. na podstawie danych spisowych podejmowane są najważ-
niejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata zarówno na 
poziomie krajowym jak i regionalnym. tym samym poprzez udział 
w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzą-
ce w najbliższym otoczeniu.

spis rOlNY TO Nie KONTrOlA MAJĄTKU rOlNiKÓw
formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. chociaż wydaje się, 
że to dużo, należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe 
działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy za-
pytają m.in. o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użyt-
kowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy posiadane zwierzę-
ta gospodarskie.
rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie zapyta o ich 
majątek. formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy 
gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez 
wskazywania wartości. 
W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy wartość przycho-
dów. Zbierane są tylko informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo 
rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia 
w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przy-
padku należy podać wyłącznie, jaki procentowy udział stanowią do-
chody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, 
pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne pro-
duktów w formularzu znajduje się pytanie, czy gospodarstwo rolne 
w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych, a możliwa odpowiedź 
to „tak” lub „nie”.

w MiAsTAcH MAzOwszA Też MieszKAJĄ rOlNicY
Województwo mazowieckie jest pod względem liczby gospodarstw 
rolnych liderem w skali kraju – spis rolny obejmie tu ponad 250 tys. 
użytkowników gospodarstw rolnych. Wbrew pozorom, znaczna ich 
część mieszka w miastach.
jeśli wzięlibyśmy pod uwagę wyłącznie liczbę użytkowników go-
spodarstw rolnych, to okazałoby się, że głównym ośrodkiem mazo-
wieckiego rolnictwa jest … Warszawa. W stolicy mieszka prawie 9 
tys. użytkowników gospodarstw rolnych - oznacza to, że co 28 rolnik 
z mazowsza, mieszka w Warszawie. Przypadek stolicy nie jest jedy-
ny. biorąc pod uwagę liczbę użytkowników gospodarstw rolnych we 
wszystkich gminach województwa mazowieckiego (z  wyłączeniem 
Warszawy), to na dwóch pierwszych miejscach plasują się: m. radom 
(3 tys. użytkowników gospodarstw rolnych) i m. Siedlce (2 tys.). Do-
piero na następnych miejscach znalazły się gminy o charakterze rol-
niczym: Warka, iłża i Zbuczyn. Dla porównania w gminie Słupno jest 
472 użytkowników gospodarstw rolnych.
co wiemy o mazowieckim rolnictwie z poprzedniego spisu?
Spisy rolne odbywają się co 10 lat. Dzięki nim możemy śledzić ewo-
lucję mazowieckiego rolnictwa i poznać dokładnie jego specyfikę. 
Znając wyniki poprzedniego spisu i porównując je z informacjami ze-
branymi w tym roku dowiemy się, czy trwały jest trend zmniejszania 
się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich śred-
niej powierzchni. będziemy mogli sprawdzić też, czy utrzymuje się 
wzrost liczby osób kierujących gospodarstwem rolnym posiadających 
wyższe wykształcenie rolnicze.
Według wyników Powszechnego Spisu rolnego 2010 liczba gospo-
darstw rolnych wynosiła na mazowszu 277,5 tys. i  stanowiła 12,2% 
ogólnej liczby gospodarstw w kraju. najwięcej gospodarstw rolnych 
odnotowano w powiatach: radomskim, grójeckim, siedleckim i garwo-
lińskim. W porównaniu z wynikami spisu z 2002 r. liczba gospodarstw 
zmniejszyła się o 92 tys.(blisko o 25%). największy spadek odnotowa-

no w grupie obszarowej do 1 ha użytków rolnych włącznie, wzrosła na-
tomiast liczba gospodarstw największych, o powierzchni 50 ha. Śred-
nia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo 
w 2010 r. wyniosła 7,27 ha i w porównaniu z 2002 r. wzrosła o 1,18 ha.
Wg danych spisowych z 2010 r. wzrosła wtedy znacząco liczba osób 
kierujących z wyższym wykształceniem rolniczym, chociaż ich udział 
w ogólnej liczbie kierujących pozostawał jednak niewielki i wynosił 
2,2% (w 2002 r. – 1,1%).
MAM pYTANie O spis. GDzie się zwrÓcić?
odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące spisu rolnego uzyskamy 
dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. od konsultanta 
dowiemy się, jakie są pytania spisowe i co zrobić, jeśli nie możemy po-
radzić sobie z samodzielnym wypełnieniem formularza przez internet. 

pODsTAwOwe iNFOrMAcJe O pOwszecHNYM spisie rOl-
NYM 2020
termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg 
stanu na 1 czerwca 2020 r.
obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. jeśli ktoś 
nie posiada odpowiedniego sprzętu lub internetu, powinien skorzy-
stać z Gminnego Punktu Spisowego, który od 1 września funkcjonuje 
w urzędzie Gminy w Słupnie w pokoju nr 4.
metoda uzupełniająca - spis przez telefon 
infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie rolnym 2020: https://
spisrolny.gov.pl/ 
telefon dyżurny Gminnego biura Spisowego w Słupnie czynny pon – 
pt w godz. 800 – 2000 tel: 668 137 292

Agnieszka ruclak
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NOwY rOK szKOlNY iNNY Niż zAwsze

aKtualnoŚci

Powrót do szkoły w tym nowym roku szkolnym był najbardziej ocze-
kiwanym wydarzeniem wśród uczniów i nauczycieli. Każda placówka 
musiała się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, jakim było przygotowa-
nie szkoły, kadry nauczycielskiej a tym samym uczniów i rodziców do 
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w okolicznościach obostrzeń 
sanitarnych oraz wytycznych ministra edukacji narodowej. Dyrektorzy 
placówek z terenu gminy Słupno dołożyli wszelkich starań aby pro-
fesjonalnie przygotować się na nowy rok szkolny. Począwszy od roz-
poczęcia roku szkolnego, poprzez zajęcia lekcyjne, opiekę świetlicową 
i powrót dzieci ze szkoły wszystko zostało przeprowadzone w reżimie 
sanitarnym aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. rozpoczęcie roku 
szkolnego 2020/2021 w każdej ze szkół odbyło się w małych grupach 
klasowych. Podobnie odbywają się zajęcia dydaktyczne. 
już od trzech lat Wójt Gminy Słupno przyznaje najlepszym uczniom 
stypendia. W tym roku wnioski złożyło aż 78 uczniów szkół podsta-
wowych. Stypendium wypłacane jest w wysokości po 150 zł dwa razy 
do roku. Zazwyczaj pod koniec sierpnia absolwenci naszych szkól oraz 
dzieci uczące się poza terenem gminy otrzymywali uroczyście wyróż-
nienia od Wójta na Sali obrad urzędu Gminy. 26 sierpnia również odbyło 
się rozdanie stypendiów lecz przy zachowaniu względów bezpieczeń-
stwa zaproszono uczniów w grupach dziesięcioosobowych. oczywiście 
z wiadomych względów nie wszyscy uczestniczyli w uroczystościach, 
jednak zapewniamy, iż stypendia zostały przyznane na podstawie 
wniosku czego potwierdzeniem jest dyplom wysłany do domu. Pozo-
stałym uczniom – z naszych szkół Wójt Gminy Słupno osobiście prze-
kazał wyróżnienia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
We wrześniu uczniowie szkół ponadpodstawowych 
z terenu gminy Słupno mogli ubiegać się o stypendium Wójta 
Gminy Słupno. było o co walczyć, gdyż najlepsi z nich otrzyma-
ją kwotę aż 200 zł miesięcznie wypłacaną przez cały rok szkolny. 
W tym roku czterech uczniów otrzymało wyróżnienie.
Warto zaznaczyć, że pomimo nauczania zdalnego i panującej 
pandemii nie tylko ogromna ilość uczniów otrzymała w tym roku 
stypendium od Wójta ale również wyniki z egzaminu Ósmokla-
sisty uczniów z terenu gminy Słupno wypadły na znakomitym 
poziomie. W roku szkolnym 2019/2020, choć z opóźnieniem z po-
wodu epidemii koronawirusa, został przeprowadzony egzamin 
ósmoklasisty w formie pisemnej. Spośród 15 gmin powiatu płoc-
kiego Słupno uplasowało się na drugim miejscu pod względem 
wyników z języka polskiego i angielskiego.

Średnie wyniki z egzaminu Ósmoklasisty w 2020 roku w szkołach 
podstawowych gminy Słupno

Średnie wyniki z egzaminu Ósmoklasisty w 2020 roku w porównaniu 
z powiatem, województwem i krajem

Gmina Słupno wspiera nie tylko uczniów ale również kadrę na-
uczycielską. W 2019 roku wynagrodzenia kadry nauczycielskiej 
wzrosły dwukrotnie: w styczniu i wrześniu. również od września 
2019 roku minister edukacji przyznał wychowawcom klas w szko-
łach dodatek funkcyjny w stałej kwocie 300,00 zł. nie chcąc dopu-
ścić do nierównego traktowania nauczycieli, rada Gminy w Słup-
nie dnia 4 września 2019 roku podjęła decyzję o przyznaniu także 
wychowawcom oddziałów przedszkolnych dodatku funkcyjnego 
w takiej samej kwocie. W kwietniu 2019 roku również pracownicy 
niepedagogiczni w placówkach oświatowych otrzymali dziesię-
cioprocentową podwyżkę. wynagrodzeń. We wrześniu 2020 roku 
nastąpiła kolejna podwyżka wynagrodzeń kadry nauczycielskiej.
co roku przeprowadzone są konkursy na awans zawodowy nauczy-

cieli. W tym roku do egzamin z pozytywnym wynikiem zdali: joanna 
jakubowska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Słupnie, Ś.P. 
magdalena Więckowska z Samorządowego Przedszkola “niezapomi-
najka” w Słupnie oraz Łukasz cieślak ze Szkoły Podstawowej w Słup-
nie. akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostały wręczo-
ne przez Wójta Gminy Słupno w dniu 26 sierpnia 2020r.
niezwykłym gestem wyróżniającym ze strony Wójta Gminy Słupno 
jest przyznawanie co roku nagródy za uzyskanie najlepszego wyniku 
z egzaminu ósmoklasisty, wzorowe zachowanie oraz aktywną posta-
wę na rzecz szkoły w roku szkolnym 2019/2020. W tym roku nagro-
dę w postaci karty podarunkowej w wysokości 500,00 zł otrzymały: 
olga Śliwińska – absolwentka Sz. P. w liszynie, Kinga Kopyrska – ab-
solwentka Sz. P. w Święcieńcu, natalia Palmąka – absolwentka Sz. P. 
w Słupni, Kinga Górczyńska – absolwentka Sz. P. w Słupnie.

Kinga Kopyrska – absolwentka szkoły podstawowej w Święcień-
cu, najlepsza uczennica nagrodzona przez wójta Gminy słupno. 
Na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej osiągnęła średnią 5,60 
oraz wzorowo zdała egzamin ósmoklasisty na poziomie: 80 % z ję-

zyka angielskiego i matematyki oraz 82% z język polskiego. z Kin-
gą Kopyrską rozmawiała Magdalena Kubacka:
Jak dużo pracy kosztowało cię osiągniecie tak doskonałego wyni-
ku z egzaminu oraz wysokiej średniej?
KK: przygotowania do egzaminu zaczęłam już od września, nie było 
to jednak tak intensywne, gdyż chodziłam na co dzień do szkoły. 
jednak to ósma klasa, nowe przedmioty i trzeba było się postarać 
o to aby te oceny na koniec roku były dobre. Zatem uczyłam się 
w weekendy. muszę przyznać, ze dużo dała mi kwarantanna i ferie 
zimowe. W ferie pierwszy tydzień przeznaczyłam głównie na mate-
matykę. najbardziej bałam się angielskiego ale z matematyki czułam 
się najmniej przygotowana. Zatem dużo czasu podczas kwarantan-
ny poświeciłam na matematykę. Dużo dały mi również zajęcia dla 
uczniów, którzy podczas kwarantanny mogli chodzić do szkoły.. my-
ślę, ze dzięki temu osiągnęłam taki wysoki wynik.
Można powiedzieć że nauka zdalna bardzo pomogła takim ambit-
nym osobom jak Ty w przygotowaniach do egzaminu
KK: tak, dokładnie. cały ten czas, który w roku szkolnym przezna-
czyłabym np. na dojazdy do szkoły i uczestnictwo w każdej lekcji 
poświęciłam na przygotowanie do egzaminu. uzupełniłam wszyst-
kie swoje braki podczas kwarantanny, dodatkowo na konsultacjach 
w szkole uzupełniałam swoja wiedzę.
To jakie teraz plany na przyszłość? Jaka szkoła, jaki kierunek?
KK: Wybrałam liceum ogólnokształcące nr 5 i kierunek biologicz-
no-chemiczny. W szkole podstawowej najbardziej lubiłam chodzić na 
biologię, chemie, język niemiecki i wf. Wybrałam ten kierunek, gdyż 
swoja przyszłość wiąże z biologią i chemią. jeszcze nie myślałam 
o tym, kim chce zostać w przyszłości ani na jakie studia chce iść ale na 
pewno będę kontynuować naukę na profilu biologiczno-chemicznym.
Jakie masz zainteresowania poza szkołą?
KK: interesowało mnie karate ale niestety nie udało mi się cho-
dzic na zajęcia dodatkowe. W szkole uczestniczyłam w sks, gdyż 
bardzo lubię grać w koszykówkę. W Święcieńcu bardzo często 
graliśmy w ten rodzaj zabawy.
skoro wspominasz o szkole w Święcieńcu to opowiedz nam jak się 
czułaś w niej, jaka atmosfera panuje w szkole, której zostałaś już 
absolwentką
KK: Szkoła jest wyjątkowa, nauczyciele często oceniają ucznia in-
dywidualnie co wiąże się z korzyścią dla niego. Szkoła jest bardzo 
mała wiec nauczyciele pomagają, motywują, tłumaczą i często dają 
druga szansę na poprawę ocen. W rozmowach z koleżankami z in-
nych szkół wiem ze w większych szkołach tego nie ma. atmosfera 
wśród uczniów jest bardzo przyjazna. idąc korytarzem właściwie 
każdego się znało. to było bardzo przyjemne w tej szkole. moją ulu-
bioną nauczycielką była moja wychowawczyni i nauczycielka języka 
angielskiego Pani marzena Woźniak-trojanowska. muszę przyznać, 
ze na początku w klasie były podziały ale nasza wychowawczyni 
bardzo długo pracowała z nami aby wyrównać go. to było bardzo 
zauważalne pod koniec ósmej klasy. Poza tym polubiłam język an-
gielski dzięki niej. lubiłam też Pana od zajęć Wf. to nauczyciele, 
którzy wywarły wielki wpływ na moją naukę.

wspomnienie  
o Magdalenie więckowskiej
„już nie powiesz „dobrych snów”, 
twych słów w niebie nie potrze-
ba już…” – te słowa niezwykłe-
go utworu zespołu „raz, dwa, 
trzy” dźwięczą nam w uszach 
od 3 września, od dnia w którym 
zmarła nasza koleżanka mag-
dalena Więckowska. tak trudno 
pogodzić się i uwierzyć w to, że 
nie ma już z nami magdy. Pracę 
jako nauczyciel w Samorządo-
wym Przedszkolu niezapominaj-
ka w Słupnie rozpoczęła w marcu 
2017 roku. od początku zarażała 
wszystkich swoim uśmiechem, 
pogodnym usposobieniem, optymizmem i cudownym podejściem do 
najmłodszych. Dzieci uwielbiały „ciocię madzię”. to ona z cierpliwością 
i empatią pomagała maluszkom pokonać trudne rozstania z rodzica-
mi, a ze starszakami wciąż śpiewała, tańczyła, śmiała się i pokazy-
wała jak ciekawie można spędzić wspólnie czas w przedszkolu. magda 
lubiła swoją pracę – była zaangażowana, kreatywna, odpowiedzialna, 
jednak dla nas całej społeczności niezapominajki najważniejsze było 
to jakim była człowiekiem. Zapamiętamy i zachowamy ją w sercach 
jako osobę uczynną, gotową pomagać innym, z wrażliwym sercem 
oraz głową pełną marzeń i planów na przyszłość. 
magda była po prostu wyjątkowa….

Katarzyna Zawadka
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GMiNA sŁUpNO wYGrAŁA prOMesę 
NA sAMOcHÓD sTrAżAcKi

aKtualnoŚci

zwyciężyliśmy, dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców i wy-
graliśmy samochód ratowniczo-gaśniczy dla strażaków ochotników. 
Mieszkańcy Gminy słupno, po raz kolejny celująco zdali egzamin 
z demokracji. 12 lipca 2020r. odbyła się druga tura wyborów prezy-
denckich, w której ponownie osiągnęliśmy najwyższą frekwencję - 
74,40 %. Tym razem byliśmy najlepsi, nie tylko w powiecie płockim 
ale również na terenie byłego województwa płockiego. warto przy 
tym wspomnieć jak rozłożyły się głosy wyborców z naszego terenu: 
rafał Trzaskowski - 2563 głosy, Andrzej Duda - 2135 głosów. 
aby zachęcić do udziału w głosowaniu w Wyborach Prezydenckich 
rząd ogłosił konkurs „bitwa o wozy” – Gmina, w której frekwencja 
w wyborach 28 czerwca będzie najwyższa w województwie miała 
otrzymać od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej 
środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 
800 tys. Po tej informacji wspólnie ze strażakami oSP zachęcaliśmy 
do udziału w wyborach prezydenckich. uzyskaliśmy frekwencję na 
poziomie 71,11%. niestety, gminy podwarszawskie osiągnęły wyższy 
wynik. jednak nie wszystko było stracone, gdyż przed ii turą wyborów 
(12 lipca 2020r.) rząd ogłosił drugą edycję „bitwy o wozy”, w ramach 
której do małych gmin z największą frekwencją miało trafić aż 49 no-
wych wozów strażackich. Zapowiedziano, że promesy trafią do gmin 
(do 20tys. mieszkańców) z najwyższą frekwencją na terenie dawnych 
województw. ta informacja zmotywowała nas wszystkich do walki. 
Strażacy oSP cekanowo zmobilizowani przez marcina Zawadkę- 
Wójta oraz radnych Gminy Słupno ze swojego terenu, tj. tomasza ja-
rowicza i andrzeja mioduskiego, ruszyli na „bitwę o wóz”. W skrzynce 
każdego mieszkańca naszej gminy znalazła się ulotka informująca 
o konkursie i zachęta do udziału w bitwie. na stronach urzędu oraz 
w prasie i telewizji lokalnej zachęcaliśmy do wspólnego działania. 

Warto zaznaczyć, ze naszych mieszkańców nie trzeba długo przeko-
nywać. Każdy zdaje sobie sprawę jak ważne zadanie spełnia sprawny 
samochód strażacki w działaniach naszego oSP. osiągając wynik na 
poziomie 74,40% wygraliśmy „bitwę o wozy”, tym samym samo-
chód strażacki o wartości 800 tys. zł. 
27 lipca 2020r. marcin Zawadka - Wójt Gminy Słupno oficjalnie ode-
brał z rąk macieja Wąsika - sekretarza stanu w ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i administracji promesę dla Gminy Słupno na sfinan-
sowanie zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla ochot-
niczej Straży Pożarnej. 
od samego początku było wiadomo, ze wygrany samochód będzie 
przeznaczony dla ochotniczej Straży Pożarnej w cekanowie, która po-
wstała w 1924 roku. oSP cekanowo to jednostka prężnie działająca na 
terenie gminy Słupno, pomagająca w różnego rodzaju akcjach gaśni-
czych i ratowniczych. Samochód, który jest w ich posiadaniu marki ta-
tra pochodzi z 1980 roku. jego stan techniczny nie pozwala na szyb-
kie i skuteczne działania ratownicze. jak zapowiadano, tak się stało. 
marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno przekazał promesę na spotkaniu 
sołeckim Panu andrzejowi Kani – Sołtysowi wsi cekanowo, przy okazji 
dziękując wszystkim mieszkańcom za wsparcie w uzyskaniu jej.
W tej chwili urzędnicy i strażacy robią wszystko, aby jak najszybciej 
samochód strażacki stanął w garażu oSP cekanowo. mamy niewiele 
czasu, gdyż rozliczenie musi nastąpić do 20 grudnia 2020r. termin 
narzucony przez rząd goni nas ale jeszcze bardziej motywuje potrze-
ba i chęć użytkowania samochodu przez strażaków ochotników. 
jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom gminy za tak duże zaangażo-
wanie podczas ostatnich wyborów. (MK)

DOżYNKi pArAFiAlNe w GMiNie sŁUpNO
Koniec sierpnia to czas zakończenia wakacji dla dzieci oraz żniw 
dla rolników. w społeczności wiejskiej kojarzony z okresem 
dożynek. Jak to zazwyczaj bywa każda parafia z terenu gminy 
słupno obchodzi w tym okresie święto plonów swoich parafian. 
Jest to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynnymi za 
ukończenie żniw i prac polowych.
tradycją stało się zaproszenie władz gminnych na Do-
żynki parafialne w imielnicy. 23 sierpnia 2020r., w samo 
południe odbyła się uroczysta msza święta oraz po-
święcenie wieńców i chleba jako symbol zbiorów naszej 
ziemi. W uroczystości udział wzięli: marcin Zawadka 
Wójt Gminy Słupno oraz radni Gminy Słupno: andrzej 
Pietrzak, Paweł baranowski i Piotr Węgliński. Do ko-
ścioła z barwnymi wieńcami przybyli rolnicy ze wsi: 
mirosław, cekanowo, boryszewo nowe i Piotrowo. Go-
spodarzami uroczystości była rodzina z cekanowa: elż-
bieta i Zbigniew Dziecinny. obecny był również Poczet 
Sztandarowy oSP cekanowo. na uroczystość dożyn-
kową zostali zaproszeni również przedstawiciele władz 
gmin sąsiednich. Swoja obecnością zaszczycił Sylwe-
ster Ziemkiewicz- Wójt Gminy radzanowo. Wójt Gminy 
Słupno uroczyście podziękował za zaproszenie księdzu 
Dziekanowi ryszardowi Paradowskiemu i pogratulował 
wspaniałej organizacji uroczystości dożynek parafial-
nych w imielnicy, życząc przy tym wszystkim zgroma-
dzonym dużo zdrowia i obfitych przyszłych plonów. 
6 września 2020r. odbyły się również Dożynki 
parafialne w Słupnie. na mszy obecny był mar-
cin Zawadka Wójt Gminy Słupno w towarzystwie 
Pawła baranowskiego – radnego Gminy Słupno. 
uroczystości przewodniczył Ksiądz Proboszcz 
marek Zaborowski, który podziękował rolnikom 
za zbiory i poświecił przygotowany wieniec oraz 
kosze plonów.

przypominamy 
o składaniu 
wniosków 
w ramach 
programu 
„Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczyna-
jące rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne uczące się w szkole - otrzymają je do ukończenia przez 
nie 24 roku życia.
od 1 lipca trwa przyjmowanie wniosków elektronicznych, zaś wnioski 
papierowe przyjmowane są od 1 sierpnia.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a wypłata świadczenia na-
stępuje bezpośrednio po otrzymaniu dotacji od Wojewody ma-
zowieckiego.
Ważne! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przed-
szkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. nie podlega 
egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świad-
czeń z innych systemów wsparcia. 300+ nie podlega również przepi-
som o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Pamiętaj! Wniosek należy złożyć do 30 listopada

HisTOriA ŚwięTA plONÓw
Dożynki w dawnej Polsce zwano Świętem Wieńcowym (od najważniejszego ich symbolu – wieńca ze zbóż i kwiatów). obchodzono je w Polsce 
już w XVi wieku. był to czas, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczna. urządzali je dla żniwiarzy właściciele ziemscy. 
była to zabawa z tańcami i poczęstunek – w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa bowiem były uwieńcze-
niem wielkiego gospodarskiego trudu, od którego efektów, od ilości i jakości zebranych plonów, zależała ludzka egzystencja. W ówczesnych 

obchodach dożynkowych nie brakowało również elementów, które bywają tłumaczone 
jako ślady odwiecznych obrzędów i ofiar składanych bóstwom urodzaju. W odpowied-
nim czasie pas ten ścinano bardzo uroczyście i mógł to zrobić tylko najlepszy żniwiarz, 
po czym wręczał je żniwiarkom przodownicom, aby uplotły z nich wieniec. od niepa-
miętnych czasów obchody dożynkowe rozpoczynały się wiciem wieńca, z tych właśnie 
pozostawionych na polu zbóż. niekiedy ubogacano je kiściami czerwonej jarzębiny, 
orzechami, owocami, kwiatami i kolorowymi wstążkami. Wieńce dożynkowe miewa-
ły zwykle kształt wielkiej korony. umieszczano w nich niekiedy żywe lub wystrugane 
z drewna kogutki, kaczuszki lub małe gąski. Ptactwo to miało symbolicznie zapewnić 
zdrowy i piękny przychówek gospodarski. Wieniec dożynkowy uosabiał wszystkie ze-
brane plony i urodzaj. niosła go na głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiar-
ka, bywało, że z pomocą innych żeńców. Za nią postępował orszak odświętnie – czyli 
czysto – ubranych żniwiarzy, niosących na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczo-
ne kosy i sierpy. Korowód dożynkowy zmierzał do gospodarza dożynek, czyli dziedzica 
lub włościanina. tenże z szacunkiem przyjmował wieniec, osobiście wnosił go do domu 
i ustawiał na stole, po czym zapraszał do tańca przodownicę, od której odebrał wieniec. 
Po odtańczeniu częstował wszystkich jadłem ustawionym na stołach na podjeździe 
dworskim lub w stodole. Po uczcie rozpoczynały się tańce, trwające do późnych go-
dzin nocnych. Wieniec dożynkowy przechowywano w stodole lub na spichrzu, aż do na-
stępnego roku, do nowego siewu, a wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków 
z ziarnem siewnym. Słomę zaś palono – nigdy nie używano jej jako karmę lub ściółkę. 
Współczesne dożynki przeszły ewolucję. te współczesne – dzisiejsze dożynki zmieniły 
swój charakter, przeszły bowiem swoistą ewolucję. W okresie powojennym zaczęto or-
ganizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne. organizowały je lokalne samorządy 
i parafie. W latach 90. stały się one nie tylko świętem rolników, ale i uroczystością 
religijną, będącą podziękowaniem składanym bogu i matce boskiej za szczęśliwie za-
kończone żniwa i zebrane plony. rozwinął się obyczaj urządzania dożynek parafialnych 
oraz tłumnych pielgrzymek chłopskich do miejsc kultu religijnego.
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MieJsce pAMięci w GMiNie sŁUpNO UpAMięTNiAJĄce 
100. rOczNicę BiTwY wArszAwsKieJ
Przed budynkiem Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie 
została odsłonięta tablica pamiątkowa przekazana przez Prezydenta 
rP andrzeja Dudy. Została ona przymocowana na samym szczycie 
budynku jako miejsce pamięci bitwy Warszawskiej 1920r. Dzisiejszy 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie to budynek byłej szko-
ły w Słupnie, a także miejsce internowania w 1940r. arcybiskupa an-
toniego nowowiejskiego oraz jego biskupa pomocniczego leona Wet-
mańskiego. miejsce szczególnie ważne, gdyż znajduje się w samym 
centrum gminy. 17 sierpnia 2020r. mija 100. rocznica walk na naszych 
terenach, dlatego nie przypadkowa jest data odsłonięcia tablicy oraz 
miejsce jej zawieszenia. 
17 sierpnia 2020r. o godz. 13.00 odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
dokonała Pani agnieszka ruclak – Zastępca Wójta Gminy Słupno 
w towarzystwie radnych: Pawła baranowskiego, Piotra Węgliń-

skiego, andrzeja Pietrzak, andrzeja mioduskiego, jarosława Śliwiń-
skiego. W hołdzie poległym został odśpiewany Hymn Polski oraz 
złożone kwiaty. na uroczystości obecni byli ochotnicy oSP Słupno, 
oSP cekanowo, dyrektorzy jednostek i mieszkańcy gminy Słupno. 
tablica pamiątkowa została poświęcona przez wikarego z Parafii 
św. marcina w Słupnie.
W wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczyli mieszkańcy naszej 
gminy. na ich cześć rada Gminy bielino, oraz wójt Wawrzyniec Si-
kora ufundowali i odsłonili 18 października 1930 roku na budynku 
siedziby gminy w ośnicy tablicę z 19 nazwiskami poległych w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej. 19 sierpnia 2001 roku uroczyście wbu-
dowano ją w pomnik usytuowany w bielinie. aby uczcić pamięć 
poległych po południu uroczyście złożono wieniec przed pomni-
kiem w bielinie.

MieszKAńcY sŁUpNA pAMięTAJĄ 
O pOMOrDOwANYcH z NAszeGO TereNU
- relacja naocznego świadka wachmistrza pomocniczego (Justizhil-
fswachmeister) Bernharda czarra o przeprowadzonej 28 sierpnia 
1942 w słupnie gmina pukkalen (Borowiczki)/powiat płock egzeku-
cji 20 polaków przetłumaczona i zamieszczona przez Michała Kor-
wina-szymanowskiego – współautora książki „cmentarze i miejsca 
pamięci gminy słupno” wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury 
słupno z/s w cekanowie, 2018:
„Kiedy wczoraj przed południem pracowałem 
w biurze kierownictwa żandarmerii w Płoc-
ku, poinformował mnie funkcjonariusz żan-
darmerii Paul, że za tym czyn popełniany 
niedawno przez skazanego na śmierć przez 
sąd specjalny jana Popławskiego na członku 
Służby Pracy rzeszy (raD), miało zostać 
wczoraj popołudniu o 18 jako środek odwe-
towy publicznie powieszonych 20 Polaków 
z Słupnie, gmina Pukkalen (borowkiczki), 
powiat Płock.
Z własnej woli pojechałem rowerem w cywilu 
do Słupna, gdzie dojechałem około 17. W la-
sku przed wsią, niedaleko kaplicy, była usta-
wiona szubienica. Składała się z długiej na 15 
metrów poprzecznej belki, która opierała się 
na czterech palach, każdy oddalony od sie-
bie ok 4 metry. Po moim przybyciu siedziało 
na ziemi 10 metrów od szubienicy w dwóch 
rzędach ze związanymi rękami 21 polskich 
mężczyzn, którzy mieli zostać powieszeni. Wśród nich jest 16-letni 
chłopiec, który przed moim przybyciem został pojmany jako zmiennik, 
na wypadek, gdyby jeden z 20 kandydatów na śmierć uciekł. nieco 
dalej oddalona o 10 metrów od siedzących plecami do szubienicy stała 
polska ludność wsi Słupno w liczbie około 200 osób, która musiała 
przepatrywać się egzekucji.
około 20 minut przed wyznaczonym na egzekucję czasem pojawili 
się funkcjonariusze policji państwowej Stasi z Płocka z 4 więźniami, 
pośród nich 3 bracia skazanego Popławskiego. tych 4 więźniów, zo-
stało wymienionych na 4 osoby z 20 kandydatów do śmierci. oprócz 
nich zwolniny został również 16-letni zamiennik, i tym samym zostało 
z tymi czterema więźniami z Płocka 20 osób.
17 minut przed 18 zaczęto od założenia 20 Polakom pętli. W tym celu 
musieli jeden po drugim wejść na krzesło, które dla każdego stało 

pod szubienicą. Później na te krzesła zostały położone jeszcze deski. 
Zakładaniem pętli zajmował się umundurowany funkcjonariusz Sipo. 
W dwóch albo trzech przypadkach złapani nie byli spokojni i musieli 
być podniesieni pa ramiona przez dwóch przywołanych Polaków, tak 
że złapany siedział na ramionach tych dwóch Polaków. te przygoto-
wania zakończyły się 2 minuty po 18.

W tym momencie pojawili się kierownik Sipo 
Płock, radca rządowy Pulmer, jak również 
starosta powiatu (landrat) i Kreisleiter ( lider 
nSDaP na danym okręgu) Dr. fehr z Płocka, 
którzy zostali zawiadomieni przez Gendarme-
riekreisfuhrer, oberleutnant der Gernamerie 
– Porucznika żandarmerii miejscowości Koni-
czynka i funkcjonariusza policji Sipo. Potem 
radca rządowy Pulmer powiedział kilka słów 
do złapanych, którzy z pętlami wokół szyi 
stali na swoich krzesłach, względnie siedzie-
li na ramionach swoich polskich „tragarzy”. 
oznajmił im, że na polecenie reichsfuhrer 
SS mają zostać powieszeni jako środek odwe-
towy za akt przemocy Polaka Popławskiego 
na niemieckim urzędniku. te słowa zostały 
przetłumaczone na polski przez tłumacza. 
Dwóch złapanych odpowiedziało powtarza-
jąc polskim okrzykiem „niech żyje Polska!”, 
aż urzędnik funkcjonariusz policji Sipo wydał 
komendę „Zacząć”. na to polecenie, które zo-

stało wydane dokładnie 7 minut po 18 zabrali funkcjonariusze policji 
Sipo krzesła spod złapanych. tak samo jak kazano upaść Polakom, 
na ramionach których siedzieli złapani. Ponieważ używano nowych 
stryczków, rozciągnęły się one tak, że wielu złapanych mogło oprzeć 
się stopami o ziemię; jednemu ze złapanych podniósł funkcjonariusz 
żandarmerii wysoko podudzia, tak że ten zaczął wisieć.
W przypadku czterech złapanych Polacy musieli łopatami wykopywać 
ziemię spod stóp, by ci w końcu zawiśli. jeden pojmany mógł uwolnić 
swoją rękę z wiązań i złapać się wspornika szubienicy. otrzymał wów-
czas od funkcjonariusza żandarmerii kilka uderzeń kolbą w dłoń, aż 
puścił ją luźno i wówczas zaczął wisieć. niektórzy pojmani szamotali 
się całkiem długo. Kiedy 5 minut po komendzie: ”zacząć” spojrzałem 
na zegarek, szamotało się jeszcze 6 powieszonych. trwało to potem 
jeszcze 2-3 minut, aż nikt nie dawał oznak życia. następnie radca rzą-
dowy Pulmer kazał powiedzieć poprzez tłumacza ludności polskiej, 
że powinna to być dla nich nauka i w przyszłości powinni każdy tego 
typu przypadek zgłaszać, w innym razie będą następowały kolejne 
egzekucje. Potem zostali zwolnieni z poleceniem by nie wracać pod 
szubienicę i nie próbować wykopywać ciał po ich pochowaniu.
ciała miały wisieć jeszcze 24 godziny i następnie miały być pochowane 
przez Polaków w grobie wykopanym około 15 metrów za szubienicą 
pod nadzorem funkcjonariuszy żandarmerii.”
28 sierpnia 2020r. minęła 78. rocznica mordu dokonanego przez niem-
ców dwudziestu Polaków z terenów Słupna i okolic. Z tej okazji w Ko-
ściele św. marcina w Słupnie o godz. 18.00 została odprawiona msza 
Święta za pomordowanych. Po mszy marcin Zawadka Wójt Gminy 
Słupno w towarzystwie radnych Gminy Słupno: małgorzaty Sawic-
kiej, Pawła baranowskiego, Piotra Węglińskiego, jarosława Śliwiń-
skiego i andrzeja Pietrzaka, złożyli kwiaty pod pomnikiem. Historię 
wydarzeń sprzed 78 laty przypomniał michał Korwin-Szymanowski. 
na placu przy kościele przy salwach armatnich odczytane zostały na-
zwiska dwudziestu okrutnie zamordowanych. W obchodach uczczenia 
pamięci uczestniczyli Druhowie z oSP Słupno, Harcerze z 64 Drużyny 
Harcerskiej „Solaris” i Gromady Zuchowej „Przyjaciele lasu” oraz bar-
dzo licznie zgromadzeni mieszkańcy.

wrzeŚNiOwe 
zAwODY 
wODNiAcKie

Drugi weekend września już od samego rana zapowiadał się bardzo in-
tensywnie. Stowarzyszenie wodniackie „flis” o świcie gościło w liszy-
nie prawie 30 wędkarzy. Każdy wstał tak wcześniej aby wziąć udział 
w drugich zawodach wędkarskich spiningowych o Puchar Wójta Gminy 
Słupno. najmłodszy z nich miał 9 lat i razem ze swoim tatą punktu-
alnie o godz. 7.00 wypłynęli na łowy. Konkurs był organizowany już 
po raz drugi. W 2019 zgłosiło się 8 zawodników ale już po roku zdobył 
swoją popularność i ściągnął prawie cztery razy więcej uczestników. 
Wśród nich był sam marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno. Zawody 
miały charakter otwarty i towarzyski a rozgrywały się pod czujnym 
okiem sędziów: Dariusza masłowskiego i Kazimierza Dudkiewicza. 
Współorganizatorem było koło nr 115 PZW oraz Gmina Słupno. Po 
ponad czterech godzinach wędkarze przypłynęli na brzeg ze zdoby-
tymi punktami. i tak na pierwszym miejscu uplasował się Piotr mu-
szyński, następnie tomasz Gajewski i bogdan Wiktorowski. oprócz 
nagród głównych Wójt Gminy Słupno przekazał również nagrody dla 
najmłodszego i najstarszego zawodnika. Każdy uczestnik otrzymał 
upominek od organizatorów, następnie wszyscy uczestniczyli w ma-
łej biesiadzie przy ognisku.
jednak 12 września atrakcje nie skończyły się w południe. od godz. 
15.00 odbyły się kolejne wyścigi kajakarskie zorganizowane przez Sto-
warzyszenie wodniackie „flis”. Z uwagi, na to, że współorganizatorem 
była Gmina Słupno zawodnicy rywalizowali o Puchar Wójta Gminy 
Słupno oraz Puchar Prezesa Stowarzyszenia. Przez dwie godziny kaja-
karze walczyli o tytuły na zatoce w liszynie, podczas gdy mieszkańcy 
na brzegu korzystając z pięknej pogody korzystali z uroków tego miej-
sca. był grill, ognisko, szanty i śpiewy przy muzyce. nagrody w imieniu 
Wójta przekazali: małgorzata Sawicka – Przewodnicząca rady, Paweł 
baranowski – Wiceprzewodniczący oraz janusz Szenk – radny Gminy 
Słupno. W wyścigach uczestniczył również Zdzisław borowski - Pre-
zes Stowarzyszenia, który zajął iV miejsce w rozgrywkach. 
Wydarzenia w stanicy „flis” co roku o tej porze odbywają się w bie-
siadnej atmosferze, na świeżym powietrzu. Dlatego, pomimo panu-
jącej pandemii, organizatorzy zdecydowali nie rezygnować z przed-
sięwzięcia. Korzystając z ostatnich chwil pięknej pogody mieszkańcy 
mieli okazje spędzić ten czas rodzinnie w duchu rywalizacji i pięknych 
warunków przyrodniczych. Wszystkim wygranym serdecznie gratu-
lujemy i zapraszamy na rok. Przypominamy, że w tym roku czeka nas 
jeszcze zakończenie sezonu wodniackiego, o terminie którego poin-
formujemy na stronach urzędowych. (MK)
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Jak motywować 
aby nie demotywować?

SŁuPno - miejSca i luDZie

Niezwykle istotne jest aby doceniać wysiłki bądź choćby najmniej-
sze postępy naszych dzieci. czekanie z pochwałami na osiągnię-
cie celu skutkuje tym, że dziecko zostaje bez wsparcia przez całą 
żmudną drogę do osiągnięcia pełnego sukcesu. wiemy doskonale, 
jak ważne jest takie wsparcie i pozytywne motywowanie, zarówno 
dzieci w edukacji jak również Nas dorosłych. 
biorąc na siebie nadmierną odpowiedzialność za wyniki dziecka, czy-
nimy je nieodpowiedzialnym. nadmiernie się angażując, czynimy je 
niezaangażowanym, a nadmiernie planując za nie i organizując mu pra-
cę– niezorganizowanym i niezdyscyplinowanym. czy to znaczy, że do-
rosły powinien stać obok z założonymi rękami? oczywiście, że nie. 
to druga skrajność – pozostawienie dziecka samemu sobie. równie 
niekorzystna co nadmierna kontrola.
Dorosły we właściwej roli
•	 rolą dorosłego jest poznawać dziecko, a przez to umożliwiać mu 

poznawanie siebie, rozpoznawanie talentów, zainteresowań i pasji.
•	 rolą dorosłego jest wzmacniać dziecko, wskazując na jego mocne 

strony, osiągnięcia, postępy – nawet jeśli są to małe kroki na dro-
dze do  efektu docelowego. Doceniamy włożony wysiłek, trud 
w dążeniu do celu a nie tylko osiągnięty cel.

•	 rolą dorosłego jest dziecko wspierać i pomagać mu – rozwijać umie-
jętności niezbędne do nauki i wyznaczać cele. uczyć, jak je realizować.

•	 rolą dorosłego jest ukazywać sens i wartość nauki oraz zachę-
cać dziecko do osiągania jak najlepszych wyników w wybranych 
dziedzinach.

•	 rolą dorosłego jest cieszyć się radością dziecka z jego sukcesów, 
udzielać mu wsparcia emocjonalnego w przypadku doznawanych 
porażek oraz dodawać sił do podejmowania kolejnych prób.

pozytywne i efektywne motywowanie młodego człowieka
1. Po pierwsze powinniśmy walczyć z nudą i rutyną. nic tak bardziej 
nie demotywuje dziecka, jak siedzenie nad książką czy rozwiązywanie 
wciąż tych samych zadań. nauka, by była przyjemniejsza i wciągała 
dziecko, musi być interesująca i zaskakująca. Duża rola w tym szkoły, 
ale jeśli jest to niewystarczające, jako rodzice powinniśmy sami zadbać 
o ciekawe rozwiązania edukacyjne aby pokazać, że nauka zamiast cięż-
kiej pracy bywa przede wszystkim ciekawą przygodą.
2. Ważne, by dorosły pomagał dziecku rozpoznać jego zasoby, moc-
ne strony i  je podkreślał, zamiast skupiać się na niedociągnięciach 
– żeby pokazywał mu, z czym sobie radzi i w czym jest dobre. to 
baza i napęd do radzenia sobie z tym, co trudne. Ważne, by dorosły 
pomagał dziecku znajdować pasje będące wypadkową zaintereso-
wań oraz zdolności. Ponieważ wzmacniamy to, co zauważamy, warto 
podkreślać nie błędy czy deficyty, tylko mówić dzieciom o tym, co po-
trafią, do czego mają zdolności (nawet jeśli te zdolności nie są stricte 
związane z nauką szkolną, ale np. z tańcem, śpiewem, twórczością 
manualną, talentami interpersonalnymi, itd.). to buduje odpowiednią 
samoocenę oraz zachęca dzieci do dalszego rozwoju oraz pomaga 
radzić sobie z trudnościami. 
3. Ważne, aby wierzyć w dziecko i tę wiarę oraz zaufanie mu okazy-
wać. Powiedzenie „poradzisz sobie”, „wiem, że się starałeś”, „wiem, 
że ci zależy”, „wiem, że potrafisz” (oraz „pomogę ci, jeśli będzie po-
trzeba”) jest niezwykle zachęcające – buduje u dziecka wiarę w siebie, 
jego zaufanie do siebie, które w dalszej kolejności wzmacnia jego 
starania i pracowitość. Dla dziecka nie ma nic gorszego niż wyśmie-
wanie jego niepowodzeń, zwłaszcza przez dorosłych. Krytykowanie 
nie jest żadnym hartowaniem charakteru, szczególnie u wrażliwego 
dziecka. Zamiast motywować dziecko do pracy, może osłabić jego 
zapał i poczucie wiary w siebie.
4. nie da się uniknąć systemu kar i nagród, jednak trzeba to robić z dużą 
rozwagą. nie na wszystkie dzieci działa motywacja negatywna. nie-
które dzieci na kary reagują zniechęceniem do podejmowania dalszych 
prób i buntem. natomiast nagrody zaczynają traktować jak codzien-
ność i domagają się ich za każdym razem, gdy coś im się udało. należy 
strzec się tych skrajności. na co dzień wystarczą ustne pochwały, miłe 
słowa, gesty doceniające trud szkolny. Dzieci bardzo potrzebują uwa-
gi rodziców i często sprawia im to więcej radości niż kolejny prezent. 
W przypadku kar, warto stosować je w ostateczności i tylko wtedy, 
gdy złe wyniki w nauce są efektem lenistwa a nie trudności szkolnych.
5. mądry dorosły powinien pomagać wyznaczać dziecku cele, zamiast 
wyznaczać je za dziecko. Pytania takie jak: „co chcesz osiągnąć?”, 
„Do czego będziesz dążył?”, „W czym chcesz być dobry– są treningiem 
podejmowania decyzji w życiu, brania odpowiedzialności, treningiem 
samodyscypliny oraz samoświadomości. 
6. Wytrwałość dziecka będzie wspierać uświadomienie mu, że po-
czątki zwykle są trudne, a niektóre rzeczy mogą być dla niego trud-
niejsze niż dla innych. jeśli mówimy: „to może być trudne”- poraż-
ka nie jest tak dotkliwa. jeśli mówimy: „Popełnianie błędów jest 
normalne, najważniejsze, by wyciągać z nich wnioski, by się na nich 
uczyć”- zmniejszamy lęk dziecka przed niepowodzeniem poprzez 
normalizowanie go; zachęcamy je i ośmielamy; pielęgnujemy jego 
pewność siebie, zamiast mu ją odbierać. 

7. cieszymy się z dzieckiem z jego postępów, warto zachęcać je, aby 
wybrało sobie obszary, w których chce osiągnąć spektakularne wy-
niki, w których chce być naprawdę dobre, na których dziecko się sku-
pi i w które będzie się angażować ze wszystkich sił. Po to, aby było 
w nich naprawdę świetne. Zachęcanie dziecka do osiągania mistrzo-
stwa, kibicowanie mu w tym i pomaganie, jeśli tego potrzebuje, jest 
czymś absolutnie najlepszym i najprzyjemniejszym z punktu widzenia 
zarówno dziecka, jak i dorosłego w całym procesie nauki. należy tylko 
zawsze pamiętać, że dziecko powinno ścigać się z samym sobą. Po-
równywanie go z innymi, choć czasami skuteczne, negatywnie wpływa 
na samoocenę i relacje z innymi, gdyż dziecko ustawia się w opozycji 
do innych, co skutkuje osamotnieniem, a jego poczucie wartości jest 
mało stabilne, bo zawsze staje przed wyborem „jestem lepszy/jestem 
gorszy” i nigdy tak naprawdę nie ma okazji, by poczuć się po prostu 
w porządku, wystarczająco dobrym.
8. Ważne, by mobilizując dziecko do nauki, przypominać mu o ko-
nieczności dbania o wypoczynek oraz o całą resztę swojego życia. 
Dla dobrej koncentracji i pamięci potrzebny jest wypoczynek i spokój 
wewnętrzny. aby czuć radość z pracy i autentyczną chęć do nauki, 
potrzebny jest czas na zajęcia dla przyjemności, na alternatywne ak-
tywności. bycie prześladowanym koniecznością uczenia się i speł-
niania cudzych oczekiwań wywołuje czasem w dzieciach przymus 
nieuczenia się w odruchu obronnym. 
Dla zdrowia psychicznego i  harmonijnego rozwoju potrzebne jest 
realizowanie się w różnych sferach życia. Pielęgnowanie przyjaźni, 
pierwsze miłości rozwijają społeczną sferę u dziecka; mądre rozmowy 
rodziców z dzieckiem o życiu i świecie rozwijają umiejętności dobrej ko-
munikacji; czas dla siebie, w samotności rozwija się jego refleksyjność; 
Wszystko to służy dobrostanowi dziecka, więc pośrednio przyczynia 
się do jego rozwoju także w aspekcie poznawczym, bo dziecko, które 
czuje się dobrze, jest sprawniejsze intelektualnie i lepiej wykorzystuje 
swój potencjał. Są to kompetencje niezbędne do satysfakcjonującego 
życia. Warto o tym pamiętać i mówić o tym dzieciom.
podsumowując, pozytywne i  efektywne motywowanie dziecka 
do nauki obejmuje:
•	 uważne poznanie dziecka ze wskazaniem na jego zasoby, moc-

ne strony;
•	 towarzyszenie dziecku w wyznaczaniu celów i znajdowaniu obsza-

rów, w których dziecko chce osiągnąć jak najlepsze wyniki;
•	 naukę koniecznych umiejętności bądź wyposażenie w potrzeb-

ną wiedzę;
•	 pomoc w radzeniu sobie z trudnościami;
•	 wskazywanie korzyści i sensu podejmowanych działań;
•	 docenianie chęci, wytrwałości, postępów;
•	 wspieranie autonomii i odpowiedzialności dziecka przez zniesienie 

kontroli i zastąpienie jej mądrym czuwaniem i wsparciem;
•	 mądre wspieranie emocjonalne dziecka w sytuacji doświadczania 

przez nie porażki, cieszenie się radościami i sukcesami dziecka;
•	 uczenie dziecka dbałości o siebie: o swój wypoczynek, relacje, za-

interesowania.
tak wspierane dzieci są nie tylko zaangażowane i zmotywowane do nauki, 
lecz także odpowiedzialne, zdyscyplinowane, zrównoważone i szczęśli-
we. rozwijają się w sposób harmonijny i niewymuszony. Są wdzięcznymi 
uczniami, partnerami do rozmowy oraz partnerami na życie.

ceNTrUM 
rOzwOJU 
seNiOrA
Gminny ośrodek Pomocy społecznej w Słupnie w ramach projektu 
„centrum rozwoju Seniora” realizuje zajęcia norDic WalKinG 
Dla 25 Seniorów. Spotkania mają na celu zwiększenie aktywności 
ruchowej u osób starszych oraz poprawę ich samopoczucia. Zdro-
wy tryb życia, aktywność fizyczna pomaga również zmniejszyć 
ryzyko zachorowań na wiele chorób, a także minimalizuje skutki 
niepełnosprawności osób w podeszłym wieku.

W ramach projektu „centrum rozwoju Seniora” realizowana 
jest terapia zajęciowa poprzez zajęcia z rękodzieła, które po-
zytywnie wpływają na stan psychiczny osób starszych. celem 
realizowanej terapii jest nie tylko usprawnienie psychiczne i fi-
zyczne, ale pobudzenie zaradności, nauka współpracy w grupie, 
nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi jak również rozwój 
własnych zainteresowań.

Sylwia Kwiatkowska 
psycholog Gminnego ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słupnie.
ul. Warszawska 26a

tel.: 24 261 91 78
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Nasza gmina w 1920 roku 

SŁuPno - miejSca i luDZie

rok 2020 to 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej. Wojny, która po 
dwóch latach niepodległościowej euforii, zadowolenia i budowania 
na naszych wsiach nowej rzeczywistości ponownie nam groziła. 
jej przesłanki były nam nie obce. Wyprawa wojsk polskich i wojsk 
ukraińskiej republiki ludowej na Kijów zakończyła się 7 maja 1920 
roku zdobyciem tego miasta i była przesłanka do utworzenia nie-
podległego ludowego państwa ukraińskiego, który swoimi grani-
cami oddzielał nas od bolszewickiej rosji. W Płocku mieszkańcy 
naszych wsi mogli 20 maja uczestniczyć w uroczystościach na 
Placu floriańskim (dzisiaj: Plac obrońców Warszawy) poświęco-
nych zdobyciu Kijowa i pełnym chwale powrocie naczelnego wodza 
józefa Piłsudskiego do Warszawy. euforia naszego zwycięstwa nie 
trwała długo, nastąpiła kontrofensywa wojsk sowieckich. Wojska 
polskie pośpiesznie zaczęły się wycofywać i opuściły ukrainę. bol-
szewicy tocząc krwawe boje z naszymi żołnierzami parli na War-
szawę. 1 lipca 1920 roku powołana zostaje rada obrony Państwa, 
a trzy dni później naczelnik Państwa józef Piłsudski wzywa oby-
wateli do wstępowania do armii ochotniczej. Płocki Komitet oby-
watelski obrony Państwa rozpoczął akcję werbunkową do wojska 
ochotniczego i zbiórki pieniędzy na wojnę. Do wojska zgłosiło się 
około 1000 ochotników. Komitet silnie został wsparty przez nasz 
Związek Ziemian, dzięki któremu ochotnicy naszych wsi z końmi 
zasilili szeregi 3-go szwadronu 4-go pułku ułanów, iV-go szwa-
dronu ochotniczego 201 pułku szwoleżerów i powstał 206 pułk 
piechoty dobrzyńsko-płocki. 12 lipca wiceprezes Stowarzyszenia 
nauczycieli leon Dorobek rodzinnie związany z cekanowem wzy-
wał na zebraniu nauczycieli okręgu płockiego do wysiłku obron-
nego i czujności wobec wroga. na te wezwania szeroko odpowie-
dzieli uczniowie płockich szkół, do których uczęszczali młodzieńcy 
naszych wsi: Gimnazjum i-go popularnej jagiellonki i Gimnazjum 
ii-go, później nazwanego małachowianką. 13 lipca ziemianie, 
w tym ziemianie gminy bielino zobowiązali się do dobrowolnego 
opodatkowania 10 marek polskich od każdej morgi na rzecz wojny, 
przekazaniu powstającemu wojsku 10% posiadanych koni, oraz 
zapewnienie, że będą przyjmować do dworów rekonwalescentów 
i uchodźców z terenów opanowanych przez bolszewików. Z po-
czątkiem sierpnia 1920 roku pierwsze oddziały ochotników wy-
ruszyły na front, statkami Wisłą do Warszawy. Wojna do Płocka 
i naszych zagród zbliżała się szybko; 10 sierpnia bolszewicy byli 
w okolicach Sierpca i raciąża, a 12 dotarli do Gozdowa i Staroźleb. 
16 sierpnia atakowali Płońsk zajmując jednocześnie podpłockie 
wsie Goślice, rogozino, trzepowo, a 17. w ciężkich walkach z na-
szymi ochotnikami walczyli na linii chełpowo-Kostrogaj. Walki na 
ulicach Płocka rozpoczęły się 18 sierpnia, trwały cała noc i 19 około 
godz. 13.00 bolszewicy rozpoczęli wycofywać się w kierunku mła-
wy. ich kilkudziesięciu godzinny pobyt w Płocku był pełen walki, 
zbrodni i rabunku. Straty polskie w walkach o Płock i na terenie 
pobliskich wsi to ok. 300 zabitych obrońców, prawie 400 rannych 
i 300 osób wziętych do niewoli. bolszewicy rabowali pieniądze, 
złoto, srebro, zabierali ubrania, konie, wozy, wartościowe przed-
mioty w domach, kościołach, płockim seminarium, nie szanowali 
symboli religijnych, bili, gwałcili kobiety, mordowali przypadkowe 
osoby. ostatecznie bitwa w Płocku i walka z bolszewikami na-
zwana bitwą Warszawską, cudem nad Wisłą zakończyła się 25 
sierpnia, gdy wojska bolszewickie opuściły nasz kraj przekraczając 
granice Prus. 12 października 1920 roku miedzy Polską i rosyjską 
federacyjną Socjalistyczną republiką radziecką zostało podpisane 
zawieszenie broni, a 18 marca 1921 roku w rydze został zawarty 
pokój, w którym określono granicę państwową miedzy naszymi 
krajami. Wynegocjowano zwrot Polsce zagrabionych dóbr kultury, 
wypłacenie odszkodowania i powrót naszych żołnierzy wziętych 
do niewoli. W wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczyli miesz-
kańcy naszej gminy. na ich cześć rada Gminy bielino, oraz wójt 
Wawrzyniec Sikora ufundowali i odsłonili 18 października 1930 
roku na budynku siedziby gminy w ośnicy tablicę z 19 nazwiskami 
poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej. tablica z budynku 
gminy, prawdopodobnie na polecenie Wawrzyńca Sikory została 
zdjęta w pierwszych dniach ii wojny światowej i ukryta na pry-
watnej, dzisiaj nam nie znanej posesji. Wyzwolenie z pod okupacji 
niemieckiej w 1945 roku i powstanie Polski ludowej z ogromnymi 
wpływami ideologii radzieckiej na nasz los nie dawało gwarancji, 
że tablica będzie mogła wrócić na swoje miejsce i czcić bohaterów 
wojny z bolszewikami. tablica potajemnie została przekazana do 
kościoła w imielnicy, później miała trafić do kościoła w Słupnie. jej 
peregrynacja zakończyła się 19 sierpnia 2001 roku, gdy uroczyście 
wbudowano ją w pomnik usytuowany w bielinie na gruncie bog-
dana Więcka, podarowanym gminie. W uroczystości oprócz władz 
gminy, naszych harcerzy uczestniczyła honorowa reprezentacja 
Wojska Polskiego, chór wojskowy, przedstawiciele organizacji 
kombatanckich oraz duchowieństwo. Dzisiaj 100 lat od tamtych 
tragicznych wydarzeń i 90 od ufundowania tablicy nie ma nikogo 
kto znałby tych bohaterów, nie ma rodzin, które widziałyby w nich 
swoich przodków. Wyjątkiem jest dzisiejsza opiekunka pomnika 
pani janina Kępczyńska z domu miąsek bratanica Władysława 
miąska zapisanego złotymi literami na tablicy. 

rys. 1.Znaczek propagandowy. bolszewik niszczący krzyż1 

rys. 2. tablica upamiętniająca poległych w walce z bolszewikami na 
pomniku w bielinie 

Władysław miąsek, syn antoniego i anny urodzony w nowym Gulczewie 
był żołnierzem Wojska Polskiego, walczył na froncie wschodnim. ranny 
w obie nogi po leczeniu w szpitalu dostał przepustkę na czas Świąt bo-
żego narodzenia. Podczas powrotu do rodziny, pokonując ostatni odci-
nek z Gostynina do domu pieszo został zamordowany przez nieznanych 
sprawców2 w ostatnich dniach grudnia 1920 roku. na tablicy zapisani są 
dwaj bracia: marcin i Henryk Dorobek. Z badań genealogicznych przepro-
wadzonych przez druha antoniego Pyszkę i naczelnika Zbigniewa Dziecin-
nego ochotniczej Straży Pożarnej z cekanowa wiemy, że rodzicami ich byli 
Stanisław i franciszka z domu Stańczakówna mieszkający w cekanowie. 
marcin urodzony w 2 listopada 1897 roku, podawany do chrztu przez ro-
dziców chrzestnych antoniego Kopiczyńskiego i Salomeę bańka strażak 
szeregowiec ii oddziału płockiej oSP był plutonowym 36 pułku piechoty 
legii akademickiej. Po zdobyciu Kijowa 7 maja 1920 roku trafił na front 
północny. W walkach nad Dzwiną został ranny. Zmarł 25 maja 1920 roku 
i jest pochowany na rosie w Wilnie. Po raz pierwszy jego męstwo zostało 
upamiętnione przez druhów płockiej oSP, gdy w 1920 roku uhonorowali 
swoich kolegów-bohaterów poległych w walce z bolszewikami tablicą pa-
miątkową w kruchcie kościoła św. bartłomieja w Płocku. 
Henryk Dorobek urodził się 22 września 1900 roku, podawany do chrztu 
przez rodziców chrzestnych ignacego Pawlaka i Stanisławę Garwacką był 
strzelcem 2 pułku strzelców podhalańskich, walczył pod chynowem na 
ukrainie, zmarł od ran 14 maja 1920 roku w romburgu, pochowany jest 
na cmentarzu w Dobrowilu. o braciach marcinie i Henryku pamiętali też 
mieszkańcy cekanowa. W 20-tą rocznicę niepodległości 11 listopada 1938 
roku na ścianie swojej remizy oSP umieścili tablicę ich upamiętniającą. ta-
blica 3 maja 2017 roku została uroczyście przeniesiona na fronton Gmin-
nego ośrodka Kultury. 
o pozostałych bohaterach uwiecznionych w bielinie nie wiele możemy po-
wiedzieć. Po analizie list poległych w wojnie z bolszewikami utworzonych 
na podstawie aktów zgonu wystawionych przez pułkowych kapelanów 
wiemy, że Stanisław jakóbowski starszy strzelec 31 pułku piechoty po-
legł 2 sierpnia 1920 roku w miejscowości Kuzki (dzisiaj gmina Sarnaki, woj. 
mazowieckie), tadeusz Stańczak szeregowy 205 pułku piechoty zginął 3 
października 1920 roku we wsi orany (dzisiaj wieś na litwie), józef Poli-
cewicz starszy szeregowy 7 pułku piechoty legionów zmarł od chorób 17 
września 1920 roku w Warszawie, a Henryk Kowalski starszy szeregowy 
odbywający służbę przy Dowództwie okręgu Generalnego jazdy zmarł od 
chorób 16 sierpnia 1920 roku w Warszawie.

Konrad Jan Waluś 
1. ze zbiorów autora
2.G. chabowski, bohaterowie płockiej ziemi „nasze korzenie” nr 5, 
2013, s.77-79

rys.3. tablica upamiętniająca druha marcina Dorobka w kościele św. bartłomieja w Płocku

rys. 4. tablica upamiętniająca marcina i Henryka Dorobków na fron-
tonie GoK w cekanowie
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Narodowe czytanie w Gminnej 
Bibliotece publicznej w słupnie.
wydarzenie, którym jest Narodowe czytanie, to cykl ogólno-
polskich spotkań i wspólnego czytania największych dzieł pol-
skiej literatury. w 2020 roku lekturą była “Balladyna” Juliusza 
słowackiego. „Balladyna” to wybitne dzieło polskiego roman-
tyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wy-
dany pięć lat później w paryżu. powstał na emigracji w czasie 
dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat 
nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. poeta połączył 
w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie 
postaw i czynów bohaterów. 
uroczystościom, od pierwszego narodowego czytania, patronuje 
Para Prezydencka.Prezydent rP andrzej Duda w liście zachęcają-
cym do współtworzenia akcji napisał: „Wierzę, że w tym szczegól-
nym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, 
wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjed-
noczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc 
w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy. 
bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne narodowe czytanie było 
realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do zorgani-
zowania lektury balladyny według Państwa własnej inwencji i po-
mysłowości, również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłasz-
cza nowoczesnych narzędzi komunikacji.”narodowe czytanie 
zorganizowane przez GbP w Słupnie, w tym roku miało miejsce 
na terenach zielonych, obok biblioteki. Plenerowe czytanie dało 
możliwość organizacji imprezy zgodnie z zaleceniami Sanepidu, 
w warunkach tzw. reżimu sanitarnego, co zapewniło uczestnikom 
bezpieczeństwo zdrowotne.Gośćmi byli mieszkańcy Gminy Słup-
no, Kluby Seniora, uczniowie szkół z terenu Gminy Słupno, władze 

gminne, radni, dyrektorzy jednostek podległych gminie.Wszystkie 
osoby czytające dramat w sposób bardzo sugestywny oddały na-
strój grozy panujący w utworze, a także chęć zdobycia władzy za 
wszelką cenę, nawet za cenę zabójstwa własnej siostry. czytający 
wykazali się doskonałymi umiejętnościami recytatorskimi i aktor-
skimi. na szczególną uwagę zasługują odtwórczynie głównych ról 
dramatu, julia adamkowska jako alina oraz Klaudia ramotowska 
jako balladyna.W podziękowaniu otrzymali ogromne brawa i mnó-
stwo serdeczności od uczestników spotkania.Dodatkową atrakcją 
uroczystości była możliwość postawienia pieczęci okolicznościo-
wej na własnych, przyniesionych na czytanie, egzemplarzach 
„balladyny”. Pieczęć została przysłana bibliotece przez Kancelarię 
Prezydenta rzeczypospolitej, po zgłoszeniu akcesji w wydarze-
niu.Wiemy już, że w następnym roku GbP w Słupnie, kolejny raz 
podejmie wyzwanie i mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć 
w równie podniosłej i mającej wymiar duchowy, uroczystości.Za-
powiedzianą lekturą narodowego czytania 2021 jest „moralność 
pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

KAsDepKe w liszYNie- 
cO TO zNAczY?
16 września 2020 roku gościnnie zawitał do nas wyjątkowy i długo 
oczekiwany literat, pan Grzegorz Kasdepke. W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w liszynie. 
Spotkanie zaczęło się dość nietypowo, bowiem to autor zaczął zada-
wać dzieciom pytania, chcąc tym samym poznać swoich czytelników 
bliżej i zachęcić do aktywnego udziału. Pierwsze dotyczyło gatunków 
literackich i — jak się okazało — najmłodszych czytelników najmniej 
interesują książki o miłości i całowaniu, których Grzegorz Kasdep-
ke napisał kilka, nawet dla przedszkolaków. Drugim pytaniem „Kim 
chcesz zostać w przyszłości” nie zaskoczył uczestników spotkania, 
dzieci zdecydowane jaki zawód chcą wykonywać w przyszłości od-
powiadały, że weterynarzem, biegaczką, stomatologiem. trzecie py-
tanie, które zamieniło się w zabawę słowami dotyczyło związków 
frazeologicznych, występujących w książce „co to znaczy…”
Druga część spotkania przybrała formę konferencji prasowej, bowiem 
to autor został obsypany przedziwnymi pytaniami, na które chętnie 
i z humorem odpowiadał. mamy nadzieję, że niektóre z pytań zain-
spirują Pana do napisania kolejnej interesującej książki lub trafią do 
osobistego notesu, gdzie pisarz zapisuje ciekawe i warte uwagi pyta-
nia zadawane przez dzieci. 
autografy od Grzegorza Kasdepke zakończyły to bardzo udane spo-
tkanie autorskie.

alina – julia adamkowska i balladyna – Klaudia ramotowska, absol-
wentki Szkoły Podstawowej w Słupnie.

zAKOńczeNie 
lATA 
w sŁUpNie

z uwagi na pandemię wiele imprez zostało odwołanych w tym 
roku. Niestety, nie odbyła się największa impreza pn. „Disco Bo-
isko”, która co roku zrzesza ogrom mieszkańców oraz gości z oko-
licznych miejscowości. Nie zdecydowaliśmy się na organizację 
biegów czy rajdu rowerowego, który zazwyczaj skupia dużą grupę 
sportowców działających na terenie gminy słupno. 
jednak po wakacjach dzieci rozpoczęły naukę w szkołach. oczywiście, 
z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożno-
ści, wracamy do rzeczywistości, tej nowej rzeczywistości. Dlatego 
nie wyobrażaliśmy sobie aby na zakończenie wakacji nie odbyło się 
pikniku rodzinnego co roku organizowanego na boisku szkolnym przy 
Szkole Podstawowej w Święcieńcu.
W tym roku 6 września już od godziny 17:00 na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji. Za sprawą mobilnego miasteczka ruchu drogowego 
i niesamowitych popisów akrobatycznych Piotra bielaka, to właśnie 
rower stał się swoistym tematem przewodnim pikniku. Wrażeń nie 
zabrakło jednak dla nikogo – zarówno młodsi jak i starsi z podziwem 
oglądali pokaz akrobatyczny Piotra bielaka – akrobaty rowerowe-
go i uczestnika programu „mam talent”. Podczas pikniku przybyli 
mieszkańcy mogli skorzystać z dań z grilla, waty cukrowej, granity 
oraz zabawek dla dzieci. już od trzech lat w Słupnie lato kończy 
filmem familijnym wyświetlanym zaraz po zmroku w „Kinie pod 
chmurką”. na leżakach, okryci kocami, z popcornem w ręku miesz-
kańcy obejrzeliśmy seans filmowy pt. „był sobie pies”. W tym roku 
kino plenerowe odbyło się również 12 września na orliku w nowym 
Gulczewie. tam został wyświetlony kultowy film pt. „jedz, módl się 
i kochaj” z julią roberts w roli głównej. 
niestety zbliża się czas jesienny i ciężko jest zorganizować w tym 
okresie imprezy plenerowe. liczymy na to, że na wiosnę uda nam 
się powrócić z nowymi pomysłami i nową atrakcyjną ofertą moż-
liwą do zrealizowania. tego życzymy Wam- mieszkańcom i nam- 
organizatorom. (MK)
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