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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy moc najlepszych życzeń.
Niech ten świąteczny czas przepełniony będzie:
radością, ciepłem, miłością i wzajemną bliskością,
a przyszły rok przyniesie odpoczynek od codziennych zmartwień,
zdrowie, pogodę ducha i nadzieję.
Wszystkiego Dobrego w 2021 roku
Wójt Gminy Słupno

Marcin Zawadka

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka

Konkurs „Kartka
świąteczna - Boże
Narodzenie 2020”
rozstrzygnięty str. 16
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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
8.00 - 17.00
poniedziałek
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

Szanowni
Czytelnicy!
Oddaję w Państwa ręce ostatni w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Słupno „Głos Słupna”. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wraz z redakcją pisma przygotowaliśmy tematy, które najbardziej Państwa interesują. W numerze
przygotowaliśmy materiał o inwestycjach w naszej gminie na
przestrzeni ostatnich trzech lat, wypowiedzi ekspertów nt. zmian
w sposobie naliczania opłat za odpady wprowadzonych przez
Radę Gminy Słupno, rozmowę z Zastępcą Wójta Gminy - Panią
Agnieszką Ruclak, która bardzo sumiennie i z wielkim zaangażowaniem wykonuje również pracę sekretarza gminy.
W biuletynie znajdą Państwo informacje o wydarzeniach, które odbyły się w naszej gminie, informacje ze szkół, przedszkola
oraz GOPS w Słupnie. Poznacie historię rodziny z Białorusi, która
przeprowadziła się do Słupna oraz mieszkańca gminy – laureata
„Złotej Kredy”. W numerze znajdą Państwo również ankietę „Badanie Opinii Mieszkańców Gminy”, którą serdecznie zachęcam do
wypełnienia i przesłania do Urzędu Gminy w Słupnie.
Przypominam, że uruchomiliśmy dla Państwa nową aplikację BLISKO, która powiadamia o istotnych informacjach z gminy (w zależności od wyboru tematów, które Państwa interesują). Po zainstalowaniu powyższej aplikacji przez Was kochani Mieszkańcy
w telefonach i uruchomieniu jej będzie możliwość otrzymywania
bezpłatnie informacji dotyczących m.in. odbioru odpadów (harmonogramy, przypomnienia, klasyfikacja), istotnych alarmów dotyczących przerw w dostawach prądu, wody, zmian w komunikacji lokalnej, planowanych imprez kulturalnych i edukacyjnych czy
bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemicznej w powiecie
płockim (koronawirus COVID-19).

Zachęcam również do śledzenia naszych oficjalnych stron:
www.slupno.eu
a także serwisów społecznościowych:
Urząd Gminy Słupno
oraz Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno,
zawadka.marcin70
@ZawadkaMarcin
W każdej sprawie pozostaje do Państwa dyspozycji
w Urzędzie Gminy Słupno
w środy w godzinach od 8.00 do 16.30

NOWE ZAMIARY
NA NOWY ROK
Stoimy u schyłku roku 2020. Według wielu to najbardziej ciężki rok
ostatniego dziesięciolecia. Za nami dwie fale pandemii koronawirusa
- choroby, zjawiska, którego nikt nie przewidział. Ani my, ani nasze rodziny, pracodawcy, gospodarka a nawet tak znakomici rządzący. Każdy z nas miał plany, marzenia, nadzieje, wyznaczone cele. I w jednej
chwili wszystko runęło. Przecież pandemia powitała nas w pierwszym
kwartale nowego roku. Zamknięci w domach wiosną i jesienią zastanawiamy się co dalej będzie... czy znajdziemy pracę, kiedy zaczniemy
się spotykać, kiedy pójdziemy do kina, czy... zachorujemy i wreszcie...
jak tą chorobę przejdziemy. Największy strach tego roku. W czasie,
gdy każdy z nas zna co najmniej jedną osobę w swoim otoczeniu, która
była zarażona lub jest ozdrowieńcem warto się zastanowić jak długo
jeszcze będziemy się bać. Jak długo będziemy się bać o zdrowie swoje
i swoich najbliższych i jak długo będziemy się widzieć. Przecież „nigdy nie wiadomo kiedy się widzi kogoś po raz ostatni... Nie pamięta
się ostatniego słowa, spojrzenia, grymasu twarzy, dźwięku. Dopiero
potem mozolnie przez pamięć przedzierają się drobne gesty, do których dotarła już przyszłość, więc nie są już takie same i wszystkie
świadczą o zbliżającym się....” Taki był ten ostatni czas, który jeszcze
się nie skończył. Dlatego ważne jest aby pamiętać o tych drobiazgach
w codziennym życiu, zanim je stracimy. Zanim uświadomimy sobie,
że dawały nam całą radość. Czasem może to być zwykła rozmowa
przez telefon z siostrą albo uśmiech do Pani siedzącej w kasie. Na co
dzień nie przywiązujemy do tego wagi ale gdy zabraknie tej osoby...już
tego nie zrobimy. I nigdy nie będziemy na to przygotowani. A przecież
w ostatnim czasie tak wiele straciliśmy. Nie pozwólmy stracić swojej
godności i szacunku do samego siebie.
Zbliża się Nowy Rok 2021. Wszyscy zmęczeni ostatnimi wydarzeniami liczymy, że będzie to rok pełen nadziei i wiary. Chciałbym życzyć
czytelnikom aby się szanowali. Szanowali siebie i innych. W tym
trudnym dla nas czasie bądźmy wyrozumiali i uczynni. Bo przecież...
jak śpiewał Czesław Niemen „ludzi dobrej wiary jest więcej i mocno
wierzę w to że ten świat nie zginie dzięki nim”.
Każdy ma swój sposób na przetrwanie pandemii, relaks i oderwanie
się od rzeczywistości. Ja ze swojej strony chciałbym polecić czytanie
oraz dzielenie się tym, co Państwa zainteresowało najbardziej. Dlatego w nowym roku pragnniemy stworzyć w biuletynie mały kącik
czytelniczy, w którym mieszkańcy będą dzielić się opinią o wybranych pozycjach. W tym celu proszę pisać na adres: gazeta@slupno.

eu, którą książkę polecacie na czas kwarantanny. Mam nadzieję, że
wspólnie stworzymy klub czytelniczy „Głosu Słupna”. Nawiązując do
powyższych przemyśleń pragnę polecić na święta dwie książki.
Jedną z nich jest moja ulubiona pozycja Erica-Emmanuela
Schmitt’a „Oskar i Pani Roża”.
To krótka opowieść o małym
chłopcu chorym na białaczkę.
Spotykamy się z nim w momencie, gdy już wiadomo, że
umrze i zostało mu tylko kilkanaście dni życia. Nikt nie
ma wystarczającej odwagi mu
o tym powiedzieć. Nie dowiaduje się tej prawdy od lekarzy,
ani od rodziców, którzy unikają
tego tematu i wręcz boją się
z nim rozmawiać. To książka
opowiadająca nie tylko ciężkiej chorobie ale o przemijaniu,
o wierze w drugiego człowieka
a przede wszystkim w Boga.
Druga pozycja godna polecenia
to Katarzyna Grochola „Przeznaczeni”, którą czytałem dawno temu ale zamierzam wrócić
do niej w święta. Opowiada
o zdarzeniach kilku bohaterów, których losy ostatecznie
gdzieś się w świecie wiążą. Jednak przeznaczenia oszukać nie
można. W chwili gdy jeden coś
otrzymuje, drugi w tym czasie
traci. A wszystko zaskakuje bohaterów w jednej chwili, z której
nie ma odwrotu.
Zachęcam do lektury i wyrażania swojej opinii!
Marcin Zawadka
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SŁUPNO NADAL
W CZOŁÓWCE
Inwestycje Gminne to niezwykle ważna dziedzina działalności gminy. To, kiedy i co gmina wybuduje, ma wpływ na rozwój wielu innych
inwestycji w gminie. Uzbrojenie terenu przyciąga inwestorów budowlanych, spirala inwestycji tworzy lokalny rynek pracy, a inwestycje infrastrukturalne i komunalne podnoszą na stałe standard życia
mieszkańców. Największe znaczenie mają właśnie inwestycje infrastrukturalne. Ich brak może zahamować rozwój gospodarczy, a także
znacznie pogorszyć warunki funkcjonowania mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gminy.
Wójt i Radni Gminy Słupno doskonale zdają sobie sprawę z tych uwarunkowań i w dbałości o zrównoważony rozwój gminy Słupno od lat
przeznaczają znaczną część budżetu Gminy Słupno na realizację inwestycji gminny. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest wysoka
pozycja Gminy Słupno w różnych rankingach. W tegorocznym rankingu pisma samorządowego Wspólnota, gmina Słupno zajmuje wysokie 26 miejsce wśród 1537 gmin wiejskich. Metoda rankingu Wspólnoty bierze całość wydatków majątkowych ponoszonych w ciągu
ostatnich trzech lat (2017-2019), per capita (w przeliczeniu na osobę).

Najważniejszymi działaniami inwestycyjnymi jest transport- budowa dróg, gospodarka komunalna i inwestycje w oświatę. Tak też jest
w Gminie Słupno zarówno jeśli chodzi o wydatki w latach 2017-2019
jak i w roku 2020.

Źródo: opracowanie własne

INWESTYCJE DROGOWE

Na terenie Gminy Słupno powstaje coraz więcej dróg o nawierzchni docelowej z pełną infrastrukturą.
Wartość inwestycji drogowych, które udało się zrealizować w ostatnich latach łącznie z trwającymi obecnie to ponad 50 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej w m.
Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą między innymi ul. Jagiellońska.
Przebudowano ponad 4 km drogi
wraz z chodnikami ścieżką rowerową kanalizacją deszczową
oraz oświetleniem ulicznym (106
słupów) wraz z jego zasilaniem,
przebudową sieci telefonicznej
i sieci gazowej oraz budowa kanału technologicznego pod światłowód. W ramach inwestycji wykonano również rondo.

Przebudowa drogi gminnej w m.
Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - ul.
Pocztowa.
Inwestycja z uwagi na bardzo
szeroki zakres i duży kosztorys
inwestorski została podzielona na etapy. Do tej pory udało
się wykonać trzy etapy. Obecnie
trwa IV etap, który zakończy się
w grudniu 2021r. a obejmuje tak
jak poprzednie etapy budowę nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizację deszczową
i przebudowę kolizji urządzeń podziemnych a także wykonanie a systemie zaprojektuj i wybuduj mostu
na rzece Słupiance w ciągu ul. Pocztowej. Tak jak w poprzednich etapach będzie wykonany również kanał technologiczny dla światłowodu. Wartość umowna IV etapu to prawie 5,4 mln zł.
Przebudowa drogi gminnej
Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap I.
Przedmiotem Etapu I inwestycji
była przebudowa drogi gminnej
w m. Płock -Rydzyno polegająca
na budowie nowej nawierzchni
wraz z budową chodnika jednostronnego szerokości 1,5mb po
stronie prawej i ścieżki pieszo
– rowerowej szerokości 2mb po
stronie lewej a także ciągu pieszo – rowerowego o szerokości
3,50mb. W ramach inwestycji
wykonano również odwodnienie
w postaci rowu odwadniającego
oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego a także przebudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja obejmowała odcinek o długości 1,56km.

Przebudowa drogi gminnej nr
291204W i nr 291205W Mirosław
- Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą.
W ramach zadania wykonano
6m jezdnię wraz z obustronnym
chodnikiem na odcinku o długości ca.1,2km. Wybudowanie sieci
kanalizacji deszczowej o długości 1,5km oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości
prawie 2 km i tłocznej o długości
1,2km, wraz z przepompownią
ścieków sanitarnych. Zmodernizowano również oświetlenie
uliczne.

Budowa ulic w Nowym Gulczewie:
ulica Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą.
Wykonano drogę na odcinku
o długości 260mb o nawierzchni
z kostki betonowej a także ciąg
pieszo – jezdny o długości 135mb,
chodniki i zjazdy z kostki betonowej jak również sieć kanalizacji
deszczowej o długości ca 250mb.
ulica Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty
wraz z kanalizacją deszczową
w Nowym Gulczewie.
W ramach etapu I inwestycji
wykonano nową nawierzchnię
asfaltową, obustronne chodniki
z kostki betonowej oraz sieć kanalizacji deszczowej dla ulic: - ul.
Jana III Sobieskiego na odcinku
od skrzyżowania z ul. Szlachecką w kierunku jaru rzeki Rosicy
o długości 240mb oraz na odcinku do skrzyżowania z ul. Bohuna
o długości 162mb;- ul. Bohuna na odcinku od skrzyżowania z ul. Szlachecką w kierunku jaru rzeki Rosicy
o długości 321mb;- ul. Podbipięty na odcinku o długości 554mb.W zakres inwestycji wchodziła również
budowa ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej szerokości 5mb w ul. Bohuna na odcinku o długości
131mb i w ul. Heleny na odcinku o długości 164mb.Łączna wartość inwestycji to 2,2 mln zł.
ul. Stepowej w Nowym Gulczewie zakres I
Przedmiotem inwestycji była budowa odcinka drogi gminnej – ul. Stepowej w Nowym Gulczewie wraz
z obustronnymi chodnikami i kanalizacją deszczową wraz z wylotem do jaru rzeki Rosicy. Gmina Słupno

Źródo: Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019 Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
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pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 994 299,00zł,
przy łącznej wartości inwestycji prawie 2,5 mln zł.
Budowa i modernizacja ulic w Słupnie:
ul. Zaułek w Słupnie.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni
z kostki betonowej o długości 146mb, ściek uliczny
oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,5mb. Zabezpieczono rurami ochronnymi kolidujące sieci.
ul. Klonowej,– Etap I.
Przedmiotem Etapu I inwestycji była przebudowa
ul. Klonowej w Słupnie na odcinku o długości ponad
1,1km. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż ulicy Klonowej oraz przebudowę drogi o nawierzchni mineralno –
bitumicznej, a także wykonanie pobocza z destruktu.

Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki
Pieńki - Liszyno
wraz z infrastrukturą – ul Piastowska.
W ramach inwestycji przebudowano drogę wraz budową
sieci kanalizacji deszczowej
z dwoma wylotami do Słupianki, oświetlenia ulicznego
i przebudową sieci gazowej,
wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budową rurociągu
kablowego dla kabla światłowodowego. Etap I obejmował
odcinek o długości ca 750mb.

Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej
w Słupnie
Zakres prac obejmował odcinek od ul. Miszewskiej do ul.
Dębowej. W ramach inwestycji
przebudowano sieć wodociągową wraz z odcinkami przyłączy
wodociągowych w granicach
pasa drogowego, sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz ze
studniami i odcinkami przyłączy kanalizacyjnych w granicach
pasa drogowego, sieć kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami
i wpustami ulicznymi w granicach pasa drogowego. Po przebudowie infrastruktury podziemnej
odtworzono nawierzchnię.
Wybudowano chodnik przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie a także chodnik przy ul. Topolowej w Słupnie. W najbliższych planach jest
również wybudowania chodnika od ulicy Klonowej w kierunku „Lewiatana”
Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Wykowo.
Przedmiotem inwestycji była budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową w Wykowie na odcinku o długości
ponad 1,3km. Zakres robót obejmował również uzupełnienie poboczy tłuczniem po przeciwległej stro-

Co dalej w planach?

Na powyższych inwestycjach Gmina Słupno nie poprzestaje. Na realizację czekają kolejne zadania, dla których powstają bądź już są
opracowane dokumentacje projektowo – kosztorysowe, to co Gmina
Słupno planuje na przyszły rok to między innymi:
Dokończenie etapu IV ul. Pocztowej i przebudowa mostu. Kolejny
etap ul. Pocztowej do drogi krajowej - ujęty jest w Koncepcji przebudowy drogi krajowej 62 którą to realizować ma Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad w najbliższych latach.
W przyszłym roku planowany jest kolejny etap - Przebudowy
drogi gminnej Borowiczki-Pieńki – Liszyno. Począwszy od ronda
w Liszynie ul Wawrzyńca Sikory i dalej Piastowska. Gmina Słupno złożyła wniosek o dofinansowanie tej tak ważnej inwestycji
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od decyzji
komisji oceniającej wniosek zależy czy będziemy realizować cały
zakres czy tylko kolejny etap.
Kontynuacja budowy ul. Stepowej w Nowy Gulczewie zakres II od
ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy. Na tę inwestycje
również został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych na rok 2021r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi. Tu zakres obejmuje
ścieżkę pieszo-rowerową nową nawierzchnię wraz z przebudową zajezdni autobusowe oraz połączenie sieci wodociągowej Szeligi –Słupno.

OŚWIETLENIE ULICZNE

Gmina Słupno realizuje ustawowy obowiązek oświetlenia ulic i dróg
publicznych na terenie gminy. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych założeń włodarzy naszej gminy.
Na terenie Gminy Słupno znajduje
się 2158 punkty świetlne oświetlenia ulicznego.
Gmina Słupno na przełomie lat
2017 – 2020 ze środków własnych wybudowała oświetlenie
uliczne na terenie sołectwa Borowiczki Pieńki, Bielino, Cekanowo, Nowe Gulczewo, Mirosław,
Miszewko Stefany, Rydzyno,

nie drogi od ścieżki rowerowej.
W ramach inwestycji wykonano
ściek uliczny i połączono go ze
szczelnym zbiornikiem na wody
opadowe i roztopowe. Gmina
Słupno na w/w inwestycję otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych
w wysokości 140 865,00zł, przy
łącznej wartości inwestycji prawie 1,6 mln zł.

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie
- Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej o długości ca 4,2km.
Łączna wartość inwestycji to
prawie 2,7 mln zł.

Remont ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki.
Łączna wartość inwestycji to
prawie 250 tys. zł.

Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz
z brakującą infrastrukturą.
W planach na przyszłe lata między innymi kolejny etap - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą. Kolejny
etap - Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją
deszczową w Nowym Gulczewie- etap II. Przebudowa ul. Zbożowej
łączącej Borowiczki - Pieńki z Bielinem. Budowa ulic Wawrzyńca
Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie. Budowa ul. Husarskiej
i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie. Droga gminna w Mirosławiu wraz
z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ulica Mazowiecka
wraz z łącznikiem do Królewskiej w Cekanowie, drogi osiedlowe
w Słupnie, Nowym Gulczewie i Cekanowie. Realizacja wielu z tych
inwestycji w czasie, uzależniona jest od środków zewnętrznych
które Gmina Słupno niezmiennie stara się pozyskać.
Bez względu na realizacje nowych inwestycji każdego roku w budżecie gminy zabezpieczane są znaczne środki finansowe związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na przestrzeni 4 lat przeznaczono na ten cel prawie 4,3 mln zł. W ramach dostępnych środków
dokonano licznych remontów polegających na utwardzeniu dróg
kruszywem bitumiczno - kamiennym (destruktem), kruszywem
betonowym. Przeprowadzono również remonty dróg polegające na naprawie ubytków w nawierzchniach asfaltowych a także

Słupno, Sambórz, Stare Gulczewo, Szeligi i Wykowo. Zostało
wybudowanych 372 sztuk latarni oświetlenia ulicznego.
Gmina Słupno chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców zleciła firmie Energa Oświetlenie Sp. z o. o. zamontowanie na istniejących słupach 72 sztuki opraw oświetlenia ulicznego. Ponadto dla obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej
i kosztów związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego na
terenie gminy zainstalowano 98 sztuk latarni solarnych. Latarnie
solarne zostały zainstalowane w miejscach oddalonych od istniejących linii energetycznych, w których zachodziła konieczność doświetlenia terenu. Montaż latarni solarnych wpływa na poprawę
oświetlenia drogowego i jednocześnie redukuje koszty związane
z budową oświetlenia drogowego. Oprawy zostały wyposażone
w sterowniki zmieniające natężenie oświetlenia, dzięki którym
można uzyskać dodatkowe oszczędności energii.

wyrównano drogi gruntowe równiarką wraz z zagęszczeniem
walcem. Dokonano remontów przepustów pod drogami gminnymi oraz drobne prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach wraz
z niezbędnymi robotami przygotowawczymi.
Gmina Słupno angażuje się również w przedsięwzięcia zmierzające
do poprawy stanu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę
Słupno. A jest to 9 dróg powiatowych o łącznej długości 26,25km. To
wspomniana wcześniej ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej
Miszewko Strzałkowskie-Święcieniec.
W 2017r. przeznaczono pomoc finansową dla Powiatu Płockiego przy
realizacji zadania pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr
2941W Miszewko - Pepłowo - Cieśle” w wysokości 308 227,17zł.Natomiast w 2018r. Gmina Słupno w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku wydatkowała kwotę 9 250,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zaznaczając tym samym swój
udział finansowy w realizacji zadania pn.: „Przebudowa - modernizacja
drogi powiatowej 2952W Wilczkowo - Bodzanów – Słupno” polegającej na budowie chodnika w miejscowości Słupno, który w najbliższym
czasie po zawarciu stosownego porozumienia ze Starostwem będzie
realizowany. Współpraca dotyczyć będzie również realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr
2940W Słupno - Miszewko - Białkowo” na fragment ulicy Miszewskiej
Gmina Słupno przekaże środki wysokości 132 000zł. w 2021r.
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INWESTYCJE W GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ

- Sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej.
Gmina Słupno posiada doskonale rozbudowaną sieć wodociągową o długości ca 141km umożliwiającą
korzystanie z niej prawie 99% ludności gminy w 17 sołectwach. Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Słupno funkcjonuje w 9 sołectwach a jej długość wynosi ca 107km. W związku z niesłabnącym
zainteresowaniem budownictwem jednorodzinnym na terenie Gminy Słupno sieć wodociągowa i sieć
kanalizacji sanitarnej jest sukcesywnie rozbudowywana.
Na przełomie lat 2017 – 2019r. wybudowano 4km sieci wodociągowej za łączną kwotę prawie 910 tys. zł
w miejscowościach: Bielino, Borowiczki – Pieńki, Cekanowo, Mijakowo, Mirosław, Nowe Gulczewo, PGR
Gulczewo, Słupno, Szeligi i Wykowo.
Natomiast jeśli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej to w w/w okresie wybudowano 4,5km sieci kanalizacji
sanitarnej za łączną kwotę ponad 2,2 mln zł w miejscowościach: Borowiczki – Pieńki, Cekanowo, Liszyno, Mirosław, Nowe Gulczewo, Słupno, Stare Gulczewo oraz Wykowo. Zmodernizowano również 1,21km
sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz 2 przepompownie za kwotę prawie 450 tys. zł.
Jednocześnie każdego roku opracowywane są dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla budowy
nowych odcinków sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy już istniejących na
terenie Gminy Słupno przeznaczone do realizacji w latach następnych. Na ten cel w ostatnich trzech
latach przeznaczono środki w wysokości ponad 120 tys. zł.

INWESTYCJE W OŚWIATĘ 2017 – 2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych rodziców z terenu gminy Słupno wybudowany został w Słupnie budynek żłobka. Budynek jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji modułowej kontenerowej. Powierzchnia zabudowy – 414,10m2; Powierzchnia
użytkowa – 389,40m2. Budynek żłobka posiada wszystkie przyłącza, zagospodarowany teren wokół wraz z placem zabaw dla maluchów.
Zadanie zostało dofinansowane
w formie dotacji celowej z budżetu
państwa w ramach „Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH
plus”. Kwota dofinansowania - 396
011,60zł, przy łącznej wartości inwestycji prawie 1,29 mln zł.
W 2019r. zakończono inwestycję
i uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami. Całkowita wartość zadania 1,62
mln zł. Sala gimnastyczna jest wyposażona w oznakowane boiska do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz
drabinki i piłkochwyty. Przebudowano również istniejącą infrastrukturę
techniczną, wykonano nowe przyłącze wodociągowe, i kanalizacyjne do zaplecza sali gimnastycznej,
instalację gazową do nowej kotłowni oraz instalacje elektroenergetyczną. Gmina Słupno na w/w przedsięwzięcie uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – zadania przyszkolne. Wysokość dofinansowania – 400
000,00zł.
W 2019r. podjęto również wszelkie prace związane z zaprojektowaniem budynku klubu (świetlicy) i żłob-
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W celu poprawy jakości i ciśnienia
wody została opracowana dokumentację projektowo – kosztorysową dla modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Mijakowie
wraz z połączeniem do systemu
wodociągowego Mijakowo - Gulczewo – Słupno.
Zrealizowano również inwestycję polegającą na przebudowie
istniejącej oczyszczalni ścieków
w Słupnie zmieniającej układ
porcjowy oczyszczania ścieków
na układ przepływowy bez zmiany przepustowości oczyszczalni. Przepustowość oczyszczalni wynosi 1 610m3 /dobę. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 5 068 335,67zł. Na realizację zadania
uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
4 081 196,73zł.
W przyszłym roku będą kontynuowana prace polegające zarówno na rozbudowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz modernizacje istniejącej infrastruktury.

zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. Miszewskiej w Słupnie przy Urzędzie Gminy, Powstał nowy
obiekt spełniający wymogi bezpieczeństwa i zawierający wiele atrakcji dla dzieci na osiedlu Słupno –
Krzelewo. Nowy plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Do Grodziska w Słupnie.
Boisko sportowe w Wykowie w ostatnich latach również zyskał nowe inwestycje. Zamontowano trójrzędową trybunę przenośną na 300 miejsc siedzących, 20szt. siedzisk dla gości oraz zamontowano 100szt.
krzesełek na istniejących trybunach, zamontowano piłkochwyty. Wybudowano
dwa budynki zaplecza sportowego wraz
z wszystkimi instalacjami o konstrukcji
modułowej kontenerowej, w skład których wchodzi pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie dla sędziów oraz trzy
WC. Wszystko wyposażono w niezbędny do funkcjonowania sprzęt, wykonano
parking z kostki brukowej.
Teren położony nad Słupianką przy
Szkole Podstawowej w Słupnie zyska
nowe oblicze. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla
zadania – Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie. W 2020r w ramach
projektu wykonano ścieżki edukacyjne,
a istniejący plac zabaw zyskał nowy
wygląd dzięki zamontowaniu elementu skateparku w postaci minirampy,
kręgielni plenerowej dwutorowej oraz
bezobsługowego parku linowego. Zainstalowano system monitoringu wizyjnego, doświetlono plac zabaw poprzez zamontowanie 2 lamp solarnych.
W roku 2021 planowane są dalsze etapowe prace związane z tą realizacją.

ka wraz ze wszystkimi instalacjami i przyłączami w Nowym Gulczewie, Gmina Słupno
w 2019r. uzyskała pozwolenie na budowę.
Zaprojektowany budynek jest wolnostojący,
parterowy w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym. W budynku zaprojektowana jest
kotłownia gazowa oraz instalacja fotowoltaiczna. Prace budowlane planowane są na rok
2021 a uruchomienie żłobka dla 20 dzieci od
września 2022 roku. Na ten projekt Gmina
Słupno również złożyła wniosek o dofinansowanie.
Inwestujemy również w Place zabaw. W latach 2017-2019 zakupiono i zamontowano

To tylko niektóre z całej listy zrealizowanych inwestycji w ostatnich latach. Pomimo spadku wpływów do kasy gminy spowodowanych pandemią i wcześniejszymi decyzjami rządu, kontynuowana jest realizacja
kluczowych inwestycji, Gmina Słupno nie ustaje w pozyskiwaniu środków

zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji, wnioski składana są zarówno do Wojewody Mazowieckiego jak i do Marszałka Województwa. Od
tych rozstrzygnięć między innymi zależy czas realizacji poszczególnych
inwestycji. Wiadomo jest, że kolejne lata będą dla wszystkich samorzą-

dów bardzo trudne. Starać się będziemy o utrzymanie dotychczasowej
dynamiki rozwoju, mając świadomość, że jest to istotne dla komfortu
życia naszych mieszkańców.
Joanna Wereszczyńska
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
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Znalezione w sieci

zmiany w METODzie
NALICZANIA OPŁAT ZA ODPADY

Po nowym roku Gmina Słupno jako pierwsza w powiecie płockim
będzie naliczała opłatę za odpady od ilości zużytej wody. O nowej w metodzie z Dominiką Kacprzyńską – Naczelnikiem Wydziału
Ochrony Środowiska rozmawiała Magdalena Kubacka:
Czy to oznacza, że jak mieszkańcy będą teraz oszczędzać wodę, to
będą płacić mniej za śmieci?
- Nie, ponieważ mieszkańcy płacą za zużycie wody za rok poprzedni ustalone w oparciu o wodomierz główny z wyłączeniem zużycia wody odrębnie opomiarowanej np. na podlewanie ogrodu czy pojenie zwierząt.
Czyli jak mamy drugi wodomierz z wodą do ogrodu lub do basenu
to zużycie z tego wodomierza nie jest wliczane do średniej z ubiegłego roku?
- Tak, nie będzie brane ponieważ opłatę ustala się w oparciu o opomiarowanie średniomiesięczne zużycia wody za rok poprzedni na
podstawie wskazania wodomierza głównego.
Dlaczego nastąpiła zmiana metody? Przecież, żadna gmina w powiecie płockim nie stosuje takiego rozwiązania? Czyżby wszyscy
inni się mylili?
- Zmianę metody wymusiły koszty rzeczywiste, jakie płacimy firmie
odbierającej odpady. Pamiętajmy, że teraz w przetargu brały udział
aż cztery firmy, wygrała oferta najtańsza złożona przez firmę dotychczas nas obsługującą czyli „SUEZ”. Metoda dotychczas funkcjonująca oparta o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość nie
pozwalała na samofinansowanie. Wpływy uzyskiwane od mieszkańców zgłoszonych do systemu nie pokrywały kosztów. Funkcjonująca
dotychczas metoda opłaty od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość nie pozwalała skutecznie zweryfikować danych zawartych w składanych przez mieszkańców deklaracjach.
Czyżby mieszkańcy kłamali w deklaracjach?
- Nie chcę tak jednoznacznie stawiać sprawy, ale… liczba mieszkańców
wpisanych przez właścicieli nieruchomości w złożonych deklaracjach
często nie znajdowała odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ułatwiały to
obowiązujące przepisy i sytuacja społeczno-epidemiologiczna w kraju.
Co to oznacza?
- Zniesienie obowiązku meldunkowego w miejscu zamieszkania, migracja zarobkowa i edukacyjna, wynajem domów- to wszystko nie
ułatwia ustalenia rzeczywistej liczby osób wytwarzających odpady
komunalne w danej nieruchomości. Przez epidemię COVID-19 (od
marca 2020) zaobserwowano duży napływ mieszkańców powracających z zagranicy, uczniów z internatów oraz studentów szkół
wyższych, co nie przełożyło się na zwiększenie liczby mieszkańców w deklaracjach. Jednocześnie masa odpadów pozostałych po
segregacji odebranych od mieszkańców
w tym okresie wzrosła aż około 30%
(porównaniu rok do roku).
Słupno to bogata gmina przecież stać
nas na dopłaty? Mieszkańcy oczekują
wsparcia finansowego w tak prozaicznej sprawie jak śmieci , a nie wymyślania nowych rozwiązań.
- Nie jest to wymyślanie „nowych rozwiązań” tylko poruszanie się wśród
możliwych rozwiązań, które dopuścił
ustawodawca. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań. Nie wszyscy wiedzą,
że Gmina nie może „zarabiać” na opłatach za odbiór odpadów komunalnych,
ale również nie może dopłacać z innych
środków budżetowych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Reguluje to ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Nad
właściwym wydatkowaniem środków
publicznych czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa, która weryfikuje każdy
wydatek zgodnie z Ustawą o Finansach

Publicznych. Radni nawet gdyby bardzo chcieli, a przecież im tez na
tym zależy jako mieszkańcom, żeby mniej płacić za śmieci nie mogą
głosować nad uchwałą, która dotuje w sposób pośredni czy bezpośredni odbiór śmieci i w swoim założeniu jest obarczona wadą prawną. Nad jej zgodnością z obowiązującą legislacją czuwa mecenas obsługujący Radę Gminy i Departament Legislacyjny p. Wojewody.
Spośród możliwych rozwiązań, skąd przekonanie, że to jest
najlepsze?
- Jak powiedziałam nie ma metody idealnej. Wybór tej metody oparty
jest na głębokiej analizie porównawczej i finansowej. W naszym odczuciu jest to rozwiązanie optymalne minimalizujące ponoszone przez
mieszkańców koszty i wydatki, jakie zmuszeni jesteśmy ponieść jako
gmina. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o zmianie metody naliczania opłaty jest fakt, że kalkulacja kwoty opłaty na rok 2021
dla metody od osoby pokazuje, że przy obecnej liczbie osób ujętych
w deklaracjach, szacowanej ilości odpadów i założonej kwocie kosztów
systemu stawka za osobę musiałaby wynosić około 40 zł, aby zapewnić samofinansowanie systemu. Taka kwota przewyższa maksymalną
ustawową granicę, która przy metodzie od osoby wynosi 36,38 zł.
No właśnie co wtedy, gdy kwota uzyskana z przetargu przewyższa
kwotę maksymalną na osobę ustaloną ustawową granicą? Gmina
jednak musi dopłacić…
Nie może dopłacić, wtedy stawka wynosi 36,38 zł, ale ograniczony
zostaje tonaż odbieranych odpadów, na przykład ograniczone zostaną
ilości odbieranych odpadów zielonych, budowlanych i wielkogabarytowych a mobilne zbiórki w ogóle zostaną zlikwidowane. PSZOK również
będzie przyjmował odpady tylko w ograniczonych ilościach. Wtedy tak
to musimy zorganizować, żeby się zmieścić w cenie ustawowej 36,38
zł. W efekcie zmniejsza się standard komfortu mieszkańców, bo żeby
oddać odpady przekraczające ustalony tonaż będą musieli podpisać
odrębne umowy i dodatkowo zapłacić. Nie zapominajmy, też o kreatywności ludzi czyli powstawanie „dzikich wysypisk”, spalanie w piecach czy ogniskach nadwyżek śmieciowych. Skutek - zanieczyszczone
środowisko, pył smogowy w efekcie częstsze choroby i alergie.
Czyli „powrót do przeszłości”?
Dokładnie tak, pamiętajmy, że jedną z podstawowych zasad w prawie ochrony środowiska, zgodnie z którą zanieczyszczający środowisko naturalne winien jest ponieść koszty związane z usuwaniem
powstałych szkód jest zasada „zanieczyszczający płaci”. Unikanie
odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, brak umów na
odbiór odpadów komunalnych, palenie odpadów czy porzucanie ich
w lasach były głównymi przesłankami wprowadzenia w połowie
2013 roku nowej ustawy „śmieciowej”. Scedowała ona na gminy obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych z ich terenów. Aby
efektywnie stosować zasadę zanieczyszczający płaci, gmina musi
objąć systemem gospodarki odpadami komunalnymi wszystkich
mieszkańców. I tu pojawia się problem odpowiedzialnego wyboru
metody, która pozwoli tak ustalić opłatę, aby obejmowała ona jak
największą liczbę mieszkańców oraz była najbardziej sprawiedliwa,
czyli spełniała zasadę „zanieczyszczający płaci”.
Pani zdaniem to jest metoda naliczania opłaty za odpady od ilości
zużytej wody?
- Ustawodawca pozostawił w gestii gmin wybór metody naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nakładając jednocześnie na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu
gospodarki odpadami komunalnymi. Sama jestem mieszkanką gminy
Słupno. Pamiętam, jak rok temu czyli zaraz po przejęciu tego zadania
od Związku Gmin Regionu Płockiego wójt Gminy zaproponował radnym rozwiązanie oparte o tą metodę.
Wówczas podczas dyskusji na sesji radni podjęli decyzję, żeby nie zaskakiwać
mieszkańców „ad hoc” nową metodą.
Rada postanowiła zostać przy znanej
metodzie od osoby i ocenić jej efekty za
rok.. W efekcie po roku, w oparciu o przeprowadzoną kontrolę funkcjonującego
systemu gospodarki odpadami Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem p.
Magdaleny Durniat wiemy, że deficyt
jest znaczący. Nie pozostaje nic innego
niż szukać optymalnego rozwiązania.
Wiem, że jesteśmy pierwszym samorządem w Powiecie Płockim, który szukając odpowiedniego rozwiązania podjął
odważną decyzje o metodzie naliczania
opłat za odpady w oparciu o zużycie
wody, to jednak jestem przekonana, że
po nas tą drogą pójdą inni. Wszystkie
samorządy stoją przed analizą swoich
budżetów i planowaniem, każdy w dobie
kryzysu wywołanego pandemią szuka
optymalnych rozwiązań.

Komisja Rewizyjna od 16 listopada do 1
grudnia br. prowadziła kontrolę systemu
gospodarki odpadami w Gminie Słupno.
Wyniki kontroli jednoznacznie pokazały,
że system ten nie bilansuje się. Dochody nie pokrywają wszystkich wydatków,
co jest to niezgodne z obowiązującą
ustawą. Na dzień 30 listopada deficyt
w tym zakresie wyniósł około 650 tys. zł.
Sytuacja ta spowodowana jest m.in. dużym wzrostem masy odpadów odebranych od mieszkańców. W stosunku do tego samego okresu w 2019 r. to wzrost o ponad 30%.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna zobligowała Wójta do przedłożenia Radzie Gminy rozwiązania, poprzez przygotowanie szacunków oraz analizy dochodów i wydatków na 2021 r. oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał w tym zakresie.
Rada Gminy ponownie stanęła przed trudnym zadaniem, jakim jest
podjęcie decyzji w sprawie metody naliczania opłat za odbiór odpadów i określenia stawki. Musieliśmy wziąć pod uwagę obowiązujące
ustawy, aby podjęte uchwały były zgodne z prawem. Jednocześnie
chcielibyśmy, żeby decyzje, które są przez nas podejmowane, były
sprawiedliwe w odczuciu społecznym.
Magdalena Durniat - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpłaty
mieszkańców wnoszone za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powinny wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją
zadania. Wszystkie wydatki to oprócz
kosztów wywozu odpadów oraz dzierżawy pojemników także koszty tak zwane
administracyjne: koszty pracowników
obsługujących zadanie, koszty biurowe.
W roku 2020 wnoszone przez mieszkańców wpłaty nie pokrywają
wszystkich wydatków. Obecnie, ze względu na zwiększenie, w odniesieniu do roku ubiegłego, tonażu odpadów o ok. 30% i niestety
zmniejszenie wpływów od mieszkańców, kwota deficytu będzie znacząca. Po rozstrzygnięciu przetargu na rok 2021 w zakresie gospodarki odpadami z analiz wynika, że nawet znaczne podniesienie wysokości opłat od osoby nie jest w stanie zrównoważyć kosztów. Wynika
to pośrednio z braku regulacji umożliwiających skuteczną egzekucję
zaległości w oparciu o tą metodę. Dlatego osobiście rekomenduje
Radzie Gminy Słupno rozważenie metody opartej na naliczaniu opłaty za odpady od ilości zużytej wody.
Beata Łapiak – Skarbnik Gminy Słupno

Zmiana metody była konieczna, aby
zapobiec sytuacji, w której koszt odbioru odpadów za osoby niezgłoszone,
a faktycznie zamieszkujące i produkujące śmieci, ponoszą uczciwie płacący
mieszkańcy. Rada Gminy Słupno podejmując decyzję o zmianie metody naliczenia opłat opierała się na analizach
finansowych i prognozach. Zebrane dane
potwierdzają, że metodą najbardziej zasadną i pozwalająca odzwierciedlić rzeczywistą liczbę osób wytwarzających odpady komunalne na danej nieruchomości jest metoda
od ilości zużytej wody. Każda zamieszkująca osoba generuje zużycie wody niezależnie, czy została przez właściciela nieruchomości
zgłoszona jako wytwórca odpadów, czy też obowiązek ten nie został
dopełniony. W założeniach tej metody przyjmuje się, że im więcej
osób zamieszkuje na terenie danej nieruchomości, tym większe jest
zużycie wody na niej, a tym samym większa jest ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Mimo, że to nowatorskie rozwiązanie
jak każda nowość, budzi w nas obawy, wszyscy mamy jeden wspólny cel jako mieszkańcy płacić za śmieci na poziomie akceptowalnym
i w oparciu o standard zapewniający nam komfort. Osobiście wierzę,
że Rada w swej mądrości szukając optymalnych rozwiązań podjęła
słuszną decyzję. Moja rodzina zużywa średnio 12 m3 wody miesięcznie, mieszkamy w czwórkę, opłata więc za śmieci wg nowej metody wyniesie w naszym przypadku 132 zł miesięcznie czyli gdybyśmy
przełożyli to na liczbę osób zamieszkujących w naszym domu to byłoby to 33 zł. Moim zdaniem jest to kwota akceptowalna. Patrząc
z perspektywy zarządzania Gminą uważam, przyjęcie nowej metody
naliczania opłaty, pozwoli na zmniejszenie deficytu budżetowego
w gminnej gospodarce odpadami komunalnymi oraz przyczyni się do
wyeliminowania osób niepłacących. Ponadto ochroni przed wysokimi podwyżkami, tych którzy uczciwie płacą. Jednocześnie pozytywnym skutkiem ubocznym może być edukacja i racjonalna gospodarka
wodą, co w dobie katastrofy hydrologicznej i kryzysu klimatycznego
nie pozostaje bez znaczenia.
Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno
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Jeśli nieruchomość jest
nieopomiarowana

W przypadku braku opomiarowania zużytej wody na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub w przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do gminnej sieci wodociągowej (posiada
własne ujęcie wody - studnię) podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i przeciętnej normy zużycia wody wynoszącej
3 m 3/miesiąc/osobę.

Nieruchomości nowo
zamieszkałe

w roku zamieszkania od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca do końca roku kalendarzowego wysokość opłaty oblicza się przyjmując miesięczną normę zużycia wody w wysokości 3m3 na osobę;
w roku następnym po roku, w którym nastąpiło zamieszkanie przyjmuje się opomiarowanie średniomiesięczne zużycia wody proporcjonalnie do liczby miesięcy zamieszkiwania, ustalone w oparciu o wodomierz
określający zużycie wody do celów socjalno-bytowych;
od początku trzeciego roku kalendarzowego opłatę ustala się w oparciu o opomiarowanie średniomiesięczne zużycia wody za rok poprzedni na podstawie wskazania wodomierza określającego zużycie wody
do celów socjalno bytowych.

Nowe stawki opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynoszą:

Wyłączenie wody odrębnie opomiarowanej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem posiadania pod wodomierza.

11 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości (zużycie wody za rok poprzedni ustalone
w oparciu o wodomierz główny z wyłączeniem zużycia wody odrębnie opomiarowanej)
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata
wyniesie 22 zł za 1 m3 zużytej wody.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zaZwolnienie za kompostowanie budowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne
będą kompostowane w przydomowym kompostowniku wynosi 10% od obowiązującej opłaty.
Ułatwienie wypełniania
obowiązku składania
deklaracji

Deklarację składać będziemy raz w roku, nie ma więc konieczności składania deklaracji za każdym razem,
gdy zmienia się liczba mieszkańców np. w związku z narodzinami dziecka czy zgonem mieszkańca. Istotne
jest to zwłaszcza w przypadku studentów, czy osób pracujących w delegacjach lub za granicą.

Ważne terminy

Nową deklarację zmieniającą należy złożyć do 10 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy.
Numer konta do wpłaty pozostaje bez zmian.
Opłatę za odpady należy wnieść do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

~
wzrost [%]

Opłatę ustala się w oparciu o opomiarowanie średniomiesięczne zużycia wody za rok poprzedni na podstawie wskazania wodomierza określającego zużycie wody do celów socjalno-bytowych, z wyłączeniem
wody odrębnie opomiarowanej-wskazanej przez pod wodomierz.

Masa odpadów komunalnych odebranych w okresie
styczeń – październik 2020r.
[Mg]

Sposób wyliczenia wysokości
opłaty

Masa odpadów komunalnych odebranych w okresie
styczeń – październik 2019r.
[Mg]

Ilość zużytej wody z danej nieruchomości ustalona będzie na podstawie informacji uzyskanej przez mieszkańców z Urzędu Gminy w Słupnie.

Rodzaj odpadu

Dane możliwe do weryfikacji

Lp.

Poniższa tabela obrazuje procentowy wzrost mas
odpadów komunalnych odebranych w okresie styczeń
–październik 2020 r.
w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

Metoda od ilości zużytej wody
w Gminie Słupno
od 1 stycznia 2021 r.
w praktyce:

Woda zużywana do
podlewania ogródków będzie
wyłączona z podstawy
ustalenia opłaty

7

1

pozostałości z sortowania

1 164,00

1 273,70

9%

2

odpady segregowane (opakowaniowe)
obejmujące: szkło,
tworzywa sztuczne,
metale oraz opakowania wielomateriałowe,
papier i makulaturę

412,77

517,73

25%

3

odpady ulegające
biodegradacji, ze
347,06
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

570,26

64%

4

odpady wielkogabarytowe (w tym odpady
wielkogabarytowe
pochodzenia remontowego)

23,64

91,23

286%

5

odpady budowlane
(pozostałe)

16,85

102,82

510%

6

zużyte opony

1,92

13,41

598%

7

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym baterie i akumulatory)

5,04

14,32

184%

8

przeterminowane leki

0,017

0,02

1%

9

chemikalia

0,16

0,45

181%

PSZOK. Czym jest i dlaczego musi powstać
w Gminie Słupno ?

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, do
którego będą mogli oni oddać posegregowane odpady komunalne
w ramach ponoszonej co miesiąc opłaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie
i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
• papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• bioodpady (trawa, liście, gałęzie),
• odpady niebezpieczne,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony samochodowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
• tekstylia i odzież.
PSZOK to nie wysypisko śmieci. Zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym PSZOK stanowi ogrodzona i w części utwardzona kost-

ką brukową nawierzchnia o powierzchni ok. 533,50 m2. W obrębie
punktu przewidziane są:
1. kontener socjalno-biurowy z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną;
2. kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane;
3. pomieszczenie do magazynowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (wraz
z pojemnikami na odpady niebezpieczne oraz wannami na odcieki
pod pojemniki na płynne odpady niebezpieczne lub odpady mogące powodować powstawanie odcieków);
4. pomieszczenie do magazynowania innych wybranych frakcji odpadów (odpady wielkogabarytowe, zużyte opony) wraz z wydzielonym miejscem do magazynowania oraz przeprowadzenia drobnych napraw przedmiotów do ponownego użycia;
5. ścieżka edukacyjna (utwardzenie kruszywem, tablice edukacyjne
i informacyjne oraz ławki),
6. infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje:
• wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna
w tym system oświetlenia placu,
• tematyczne tablice informacyjne i edukacyjne dotyczace:
-- zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
-- hierarchii postępowania z odpadami,
-- sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych,
-- zapobieganiu powstawaniu odpadów, w tym kompostowanie
odpadów w przydomowych kompostownikach.
• ogrodzenie z bramą wjazdową oraz furtką,
• 2 przyczepy samochodowe,
• zieleń ozdobna i izolacyjna.
Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów,
pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu, będą czasowo magazynowane,
po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania –
w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.
W ramach działań proekologicznych i wdrażania zasad pożyteczności społecznej, gmina uruchomi również usługę „Odbierz za darmo

z PSZOK”. Sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady podczas przyjmowania będą poddawane selekcji. Jeżeli pracownik uzna, że coś z nich
nadaje się do ponownego użytku, będzie odstawiane, fotografowane i umieszczane w formie ogłoszenia w Internecie. Każdy z mieszkańców bez żadnych ograniczeń, będzie miał możliwość zabrania ze
składowiska wybranego przez siebie przedmiotu lub materiału. Zyskiem gminy będzie zmniejszenie kosztów związanych z koniecznością utylizacji odpadu. Dany przedmiot otrzyma również drugie życie,
co już samo w sobie ma pozytywny wpływ na środowisko i ekonomię.
Dodatkowo dla wygody mieszkańców będzie możliwość bezpłatnego
wypożyczenia samochodowej przyczepki do transportu selektywnie
zebranych odpadów z posesji do PSZOK.
Odpady z PSZOK będą systematycznie odbierane, bezpośrednio
po zapełnieniu kontenerów przez firmę wyłonioną w przetargu do
obsługi systemu gospodarki odpadami. PSZOK będzie otwarty od
wtorku do soboty w godzinach dogodnych dla mieszkańców, również
w godzinach popołudniowych. Będzie obsługiwany przez pracownika, do zadań którego należeć będzie m.in. nadzorowanie i ewidencjonowanie odbioru odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Ze
względu na rodzaj odpadów oddawanych do PSZOK nie należy się
spodziewać przykrego zapachu lub gryzoni. Odpady typowe z gospodarstw domowych (tj. zmieszane, bio, metale i tworzywa sztuczne,
szkło, papier) będą nadal odbierane na starych zasadach, czyli w workach lub pojemnikach bezpośrednio z nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupno jedynym terenem, który spełnia powyższe warunki lokalizacji tego typu inwestycji jest działka na ulicy Pocztowej.
Lokalizacja budowy PSZOK uzyskała wszelkie wymagane prawem
pozwolenia i uzgodnienia dotyczące wymogów ochrony środowiska
naturalnego. Budowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest koniecznością. Rozwiązuje bowiem problem gospodarki
odpadami i dotyczy interesów mieszkańców naszej Gminy. Warto zaznaczyć, że Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami”. Wysokość środków przeznaczonych
dla Gminy Słupno wynosi – 186 307,59zł. (DK)
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Rozmowa z Agnieszką Ruclak – Zastępcą
Wójta i Sekretarzem Gminy Słupno
Decyzja o wyborze Pani na stanowisko Zastępcy Wójta w 2016 roku
to dowód na to, że Wójt po wyborach postawił na młode, apolityczne
i wykształcone kadry. Czy wieloletnie doświadczenie samorządowe
przydało się w gminie Słupno?
Tak, praca w samorządzie to moje drugie życie. Swoją pracę w strukturach
samorządu rozpoczęłam w roku 2005, od najniższego szczebla urzędniczej kariery, czyli stanowiska referenta. Przez dwanaście lat zdobywałam kolejne doświadczenia między innymi poprzez bezpośredni kontakt
z ludźmi, który niezwykle sobie cenię. Przez te wszystkie lata rozwijałam
się zawodowo inwestując również w swoje wykształcenie przygotowując się merytorycznie, aby w przyszłości móc pracować na stanowiskach
kierowniczych. Moja dwunastoletnia praca w powiecie z zarządem oraz
radą powiatu dawała mi mnóstwo satysfakcji i radości, gdyż współpracowałam z osobami od których dużo się nauczyłam, które zawsze wspierały
mnie w moich działaniach. Myślę, że moja ścieżka zawodowa przekonała
wójta, że można powierzyć mi stanowisko zastępcy wójta. Nie boję się
nowych wyzwań, jak również podejmowania trudnych decyzji. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz kompetencje zostały docenione,
czego wyrazem było powołanie mnie w marcu 2016 roku na stanowisko
zastępcy wójta. Dostałam od wójta ogromny kredyt zaufania, za który
serdecznie dziękuję. Od pięciu lat staram się wykonywać swoje obowiązki
sumiennie, aby tego zaufania nie stracić i dalej pracować na rzecz i w interesie mieszkańców gminy Słupno.
Pełni Pani również funkcję Sekretarza Gminy – jak udaje się pogodzić
ze sobą te dwie funkcje?
Tak, faktycznie od 2018 roku pełnię równocześnie funkcję sekretarza
gminy. Rozmiar zadań gminy nie uzasadniał zatrudniania dodatkowej osoby na stanowisko sekretarza. Ponadto zatrudnienie takiej
osoby na to stanowisko wiązałoby się z dodatkowym kosztem. Te
dwa lata pokazały, że przy dobrej organizacji pracy da się pogodzić
ze sobą pełnienie tych dwóch funkcji.
Co takiego skłoniło Panią do pracy w samorządzie?
Zaczęło się od stażu w starostwie powiatowym. Po jego odbyciu jako
osoba aktywna, lubiącą wyzwania i pracę na rzecz małych ojczyzn nie
wyobrażałam sobie bym mogła pracować gdzie indziej – i tak minęło
piętnaście lat. Praca w samorządzie jest pracą, w której szczególnie
mocno odczuwa się, że wykonuje się ją dla konkretnych ludzi, na rzecz
konkretnej lokalnej społeczności. Czasem jest trudna i wymagająca, ale
dopinguje do dalszego działania. Nie żałuję tego wyboru, wręcz przeciwnie, jest to praca ciekawa i przynosząca wiele satysfakcji.
Wspomniała Pani, że samorząd to Pani drugie życie - Czym jest dla
pani samorząd?
Samorząd jest jedną z form administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą wspólnotę, która decyduje o realizacji zadań, wynikających
z ich potrzeb. Realizacja tych zadań musi być dozwolona przez ustawy
i odbywać się pod nadzorem administracji rządowej. Inaczej mówiąc
samorząd funkcjonuje po to, aby zaspokajać potrzeby ludzi, nie działa
sam dla siebie. Organy administracji publicznej – wójt, czy rada mogą
realizować te zadania wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a także w ramach dostępnych środków finansowych,
organizacyjnych, czy technicznych. Wymaga to ciągłej konfrontacji tych
celów z rzeczywistością. Samorząd to niewątpliwie największy sukces
Polski po 1989 roku. Przez te trzy dekady zmieniło się wiele. Cel pozostał
ten sam – pomagać i służyć ludziom.
A co jest najważniejszym elementem pracy w samorządzie?
Najważniejszym elementem każdej organizacji są ludzie. Każdy
pracownik, wykonując swoją pracę, wnosi do organizacji swoją wiedzę i szereg różnych umiejętności. Jednak najlepszy nawet pracownik nie jest w stanie sam osiągnąć takich rezultatów, jakie można
osiągnąć pracując zespołowo. Ma to istotne znaczenie, jeśli uświadomimy sobie, jak szeroki jest zakres spraw, którymi zajmuje się
samorząd terytorialny. Bez dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi oraz
pomiędzy organami gminy nie można oczekiwać dobrych efektów.
Jakie były Pani wrażenia w pierwszych miesiącach po zmianie
miejsca pracy.
Najważniejsze w życiu to nie bać się podejmować nowych wyzwań.
Takim wyzwaniem była dla mnie zdecydowanie zmiana miejsca
pracy. Jak wspomniałam lubię wyzwania, całe nasze życie jest ciągłym wyzwaniem, dążeniem do celu. Byłam osobą z zewnątrz, co
nie oznaczało że do spraw lokalnych podchodziłam z mniejszym zaangażowaniem niż pracownicy z gminy Słupno. Po objęciu przeze
mnie stanowiska zastępcy wójta wyraźnie było widać, że mieliśmy
do czynienia z konfliktem społecznym na wielu płaszczyznach. Jedną
z płaszczyzn tego konfliktu społecznego wśród mieszkańców było
poróżnienie między zwolennikami osób, które sprawowały w gminie
władzę przez kilkanaście lat w stosunku do osób, które chciały zmiany i wybrały w 2014 r. na wójta gminy Marcina Zawadkę. Drugą taką
płaszczyzną były rozbieżne cele osób mieszkających od lat w gminie
i tych, którzy się niedawno osiedlili. Takim przykładem może być
budowa żłobka, która nie spotkała się z przychylnością części rady.
Z perspektywy czasu okazało się, że był to dobry pomysł, stąd jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na budowę kolejnego
żłobka w Nowym Gulczewie. Moim głównym celem, który przyświe-

cał mi po objęciu stanowiska zastępcy wójta było to, żebyśmy pomimo różnic mieli do siebie szacunek i nauczyli się ze sobą rozmawiać.
Jakie były pierwsze Pani dni w urzędzie gminy?
Wejście do nowej organizacji, nawet jeśli ma się już za sobą kilkanaście lat pracy zawodowej, to zawsze duże przeżycie. Każda organizacja,
także urząd ma swoją specyfikę. Dlatego pierwsze dni pracy minęły
mi przede wszystkim na zapoznawaniu się ze współpracownikami,
strukturą organizacyjną oraz sprawami, które zostały mi powierzone
ze względu na stanowisko. Urząd jest wizytówką gminy, to w nim zapadają najważniejsze decyzje, a także rozwiązywane są problemy mieszkańców. Moim priorytetem było stworzyć wraz z pracownikami oraz
osobami którymi leży na sercu dobro gminy Słupno urząd, który będzie
postrzegany jako instytucja profesjonalna, przyjazna i dobrze służąca
wszystkim mieszkańcom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze
wszystkie sprawy mieszkańców da się rozwiązać w sposób zadowalający z przyczyn niezależnych od nas – chociażby dlatego, że przepisy
prawa nam na to nie pozwalają. Jesteśmy urzędem gminy, który jest
otwarty na sprawy mieszkańców, którego nadrzędnym celem jest poprzez ciągły kontakt z mieszkańcami, wsłuchiwanie się w ich problemy
oraz znajdowanie sposobów ich rozwiązania. Jednocześnie zawsze musimy pamiętać, że podejmowane przez nas decyzje i rozwiązania muszą
być przede wszystkim zgodne z istniejącym prawem.
I udało się stworzyć taki urząd?
Tak, zdecydowanie udało się stworzyć taki zespół kadrowy, który
nie boi się pracy i jest dużym wsparciem dla wójta. Zdecydowana
większość pracowników posiada wyższe wykształcenie oraz stosowne kompetencje niezbędne do wykonywania zadań. Świadczy o tym
chociażby fakt, że zarówno mieszkańcy, jak i sami urzędnicy z innych
gmin zwracają się do nas o wyjaśnienia, bądź pomoc w wielu sprawach. To daje satysfakcje, że jesteśmy postrzegani jako profesjonaliści. Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom za ich
zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz mieszkańców.
Wszyscy naczelnicy wydziałów to kobiety – jak pani myśli dlaczego
wójt postawił na kobiety?
Myślę, że my kobiety jesteśmy lepiej zorganizowane i szybciej dążymy
do kompromisu. Kobiety w samorządzie sprawdzają się może nawet
lepiej niż mężczyźni, gdyż patrzymy na nasze najbliższe otoczenie
trochę jak na nasze gospodarstwa domowe. Łatwiej nam wsłuchiwać się w potrzeby innych. Nie skupiamy się tylko na samorealizacji,
budowaniu swojej pozycji, ale patrzymy przede wszystkim, jakie sprawy mamy do rozwiązania teraz, wsłuchując się w problemy z którymi
przychodzą do nas mieszkańcy. Mówiąc żartobliwie wójt na przekór
statystykom postawił na kobiety i to się sprawdza.
Jaki jest sposób na sprawne zarządzanie?
To chyba najtrudniejszy element pracy, gdyż dotyczy bezpośrednio ludzi. Urząd gminy to nie korporacja, stąd czasem niełatwym zadaniem
jest wyważenie proporcji w relacjach między pracownikami. Pracownicy
urzędu to mała społeczność zżyta ze sobą w relacjach koleżeńskich,
a nawet przyjacielskich. Staram się pracować na tych dobrych relacjach
międzyludzkich delegując uprawnienia i zadania dając jednocześnie niezależność, ale i egzekwując wykonywanie poleceń i to działa.
Jakie najbliższe wyzwania stoją przed urzędem gminy?
Pomijając zadania inwestycyjne w najbliższym czasie mamy do zrealizowania dwa cele. Pierwszym z nich jest opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030. Drugim przygotowanie gminy
do nowej perspektywy unijnej na lata 2021 -2027. Te zadania są ze sobą
połączone i co warte podkreślenia będą realizowane w całości przez
pracowników urzędu. W tym miejscu chcę podkreślić, że możemy być
dumni z profesjonalnej kadry, gdzie wysokie kompetencje pracowników pozwalają na opracowanie przez nas wszystkich strategicznych
dokumentów bez potrzeby zlecania ich firmom zewnętrznym, jak ma
to miejsce w wielu innych urzędach.
Koronawirus znacznie zmienił naszą rzeczywistość i na pewno funkcjonowanie urzędu w obecnych realiach jest utrudnione.
Tak - pandemia dotyczy i dotyka każdego z nas, zarówno osobiście, jak
i w sferze zawodowej. Obecna sytuacja ma duży wpływ na działania wielu z nas, w tym również urzędu. Konieczne było odpowiednie ułożenie
priorytetów. Najistotniejsze było to, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania urzędu. Dlatego niezbędne było wprowadzenie odpowiednich zmian
polegających na ograniczeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców przez
pracowników urzędu. Jednocześnie, co chciałam podkreślić cały czas możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikami. Mając wybór, wspólnie
zdecydowaliśmy, że w celu wykonywania przez urząd zadań niezbędnych
do zapewnienia pomocy obywatelom będziemy realizować wszystkie
zadania nałożone na gminę – żadne zadanie nie zostało przez nas wyłączone chociaż taką możliwość dał nam ustawodawca. Nie zawieszamy również terminów administracyjnych, pisma które do nas wpływają
nie przechodzą kwarantanny, dzięki czemu jeszcze tego samego dnia co
wpływają trafiają na biurka merytorycznych pracowników. Działaniom
tym przyświeca jasny cel – być blisko ludzi i ich spraw.
Skąd decyzja o wyłączeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców?
Decyzja ta nie do końca była naszą decyzją. Konieczność ta wynikała
z Rozporządzenia Rady Ministrów. Ograniczenie bezpośredniej obsługi
miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu, a w re-

zultacie również zapewnienie bezpieczeństwa całej lokalnej społeczności.
Nie chcieliśmy dopuścić do sytuacji, w której pracownicy nie mogliby, ze
względów zdrowotnych, pełnić swoich obowiązków i obsłużyć mieszkańców. Musieliśmy zatem w odpowiedzialny sposób racjonalizować wszystkie podejmowane przez nas działania. Świadczy o tym chociażby fakt,
że od początku maja byliśmy pierwszym i jedynym urzędem w powiecie,
który wznowił obsługę bezpośrednią. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, co przyniesie nam kolejny dzień, więc musimy być na tyle elastyczni,
aby nie tylko móc sprawnie realizować nasze codzienne obowiązki służbowe, lecz dodatkowo czuwać też nad tym, żeby szybko i adekwatnie
reagować na zmieniającą się rzeczywistość.
Rozumiem, że w najbliższym czasie organizacja pracy urzędu nie
ulegnie zmianie?
Wręcz przeciwnie. Wspólnie z zespołem wsłuchując się
w głos mieszkańców podjęliśmy decyzję, że od 28 grudnia wznawiamy bezpośrednią obsługę. Jednocześnie zwracamy się
z prośbą, by w trakcie wizyty stosować się do powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego - obowiązek noszenia maseczek, zachowywanie odstępu. Prosimy również pamiętać o dezynfekcję rąk - pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściu do urzędu.
Za Panią prawie 5 lat na stanowisku Zastępcy Wójta - Jak Pani
ocenia ten okres?
Był to z pewnością okres wytężonej pracy, dla mnie bardzo aktywny. Ani
się obejrzałam a te 5 lat zleciało jak jeden dzień. Bardzo lubię swoją pracę – szczególnie bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami naszej gminy.
Choć nie brakuje momentów trudnych, to praca na rzecz mieszkańców
gminy daje mi naprawdę wiele satysfakcji. Jestem dumna, że Gmina
Słupno się rozwija, przybywa nowych mieszkańców o czym świadczy
pierwsze miejsce w powiecie płockim pod względem liczby wydawanych
pozwoleń na budowę. Nic nie jest dane raz na zawsze – trzeba o to dbać
i pielęgnować dlatego każdego dnia wszyscy ciężko pracujemy.
Czy gdyby mogła Pani cofnąć czas, zdecydowałaby się Pani raz jeszcze na gminę Słupno
Tak - podjęłabym taką samą decyzję. Kocham to, co robię, moja praca daje
mi ogromną satysfakcję. Szczególnie możliwość realnych zmian w gminie
i kontakt z ludźmi. Jedynie, z czego nie zdawałam sobie sprawy to, że
w gminie Słupno lokalna „polityka” może być tak brutalna. Nie spotkałam
się nigdy aż z tak nasilonym zjawiskiem. Zdaje sobie sprawę, że moje
decyzje poddawane są publicznej ocenie. Nie boje się krytyki, zawsze coś
z niej wyciągam dla siebie. Samorządowcy podlegają coraz większej krytyce co w dobie rozwoju informatyki jest rzeczą naturalną. Jednak autorzy
tych pejoratywnych anonimowych wpisów używając kłamstw i manipulacji przekraczają granice społecznie akceptowalne. Te kłamliwe, anonimowe wpisy m.in. o łamaniu prawa, korupcji, czy czynach niegodnych
samorządowca, w sposób jaskrawy przekraczają w gminie Słupno granicę
dopuszczalnej krytyki. Ta krytyka przestała być merytoryczna i przerodziła się w hejt. Może on spotkać każdego z nas. Podejmując stosowne
kroki, mam nadzieje, że w przyszłości osoby, które tak postępują, bądź
będą chciały tak postępować nie będą czuły się już bezkarnie.
To może na koniec zupełnie odmienne pytanie: co lubi Pani robić
w wolnym czasie? Czym interesuje się Zastępca Wójta?
Do osiągnięcia pełnoletności przez córkę to ona była moim głównym
zainteresowaniem. Teraz, gdy już zdała egzamin dojrzałości mam
więcej czasu na pielęgnowanie swoich pasji. Interesuje się sportem,
w szczególności lubię siatkówkę i jazdę na rowerze. W wolnych chwilach sięgam po dobrą, ambitną literaturę, która pozwala mi poszerzyć
swoją wiedzę. Bardzo lubię również podróże, dzięki którym nabieram
dystansu do codzienności oraz innego spojrzenia na świat.
Życzę w takim razie realizacji celów i zamierzeń oraz dalszych sukcesów.
Dziękuję. Korzystając z okazji chciałabym złożyć wszystkim mieszkańcom
gminy Słupno życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia –
dużo zdrowia, szczęścia oraz dużo miłości. Niech nadchodzący nowy 2021
rok przyniesie wiele powodów do uśmiechu radości i satysfakcji.
Rozmawiała Magdalena Kubacka
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Gmina Słupno wśród wyróżnionych
gmin za najwyższy odsetek spisowy.

Gmina Słupno rozpoczyna
W gminie spisało prace nad Strategią Rozwoju
się 100 proc. z 475 na lata 2021- 2030
gospodarstw!!!
Zakończyło się zbieranie danych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce było prowadzone największe i najważniejsze badanie rolnictwa, którego wyniki posłużą do kreowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich oraz
dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, ekonomicznej i demograficznej rolników. W gminie Słupno jest 475 gospodarstw
rolnych i 100 procent z nich wzięło udział w spisie. Gmina Słupno znalazła się wśród 44 (spośród 314 gmin) wyróżnionych gmin w województwie mazowieckim za najwyższy odsetek spisowy.
Dziękuję wszystkim rolnikom z terenu gminy Słupno, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym. Zebrane
dane pozwolą na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni
ostatnich lat i będą przyczyniać się do powstawania nowych projektów
rozwojowych. Podziękowania należą się również rachmistrzom spisowym oraz gminnemu zespołowi spisowemu (Pani Emilii Adamkowskiej,
Pani Ewelinie Grabowskiej oraz Pani Justynie Bońkowskiej) za zaangażowanie w prace spisowe.
Agnieszka Ruclak
/ Zastępca Gminnego Biura Spisowego /

Urząd wznawia
bezpośrednią obsługę
mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,
rozpoczęliśmy prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021
- 2030”. Jest ona najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki
rozwoju naszej gminy na kolejne lata. Jej zapisy będą miały decydujący
wpływ na działania podejmowane w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Opracowana Strategia pozwoli nam również na zdefiniowanie
priorytetów i długofalowych działań, które przyczynią się do rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy. Ponadto zwiększy ona także szanse
na uzyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych m.in. w ramach nowej
perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. Poznanie Państwa opinii,
dotyczących codziennych, ważnych dla każdego mieszkańca spraw jest
nam niezbędna do prawidłowego określenia celów.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Słupno do włączenia
się w proces tworzenia Strategii poprzez wypełnienie anonimowej
ankiety załączonej do aktualnego numeru biuletynu informacyjnego – Głos Słupna. Ankietę można także pobrać poprzez stronę
internetową, jak w również w wersji papierowej jest ona dostępna

„ZŁOTA KREDA” DLA
MIESZKAŃCA GMINY SŁUPNO
Dr. inż. Andrzej Dzięgielewski – mieszkaniec Gminy Słupno, były
Naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz
wykładowca z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii na
Politechnice Warszawskiej został laureatem w 12. edycji plebiscytu
„Złota Kreda” ogłoszonym przez Politechnikę Warszawską. Jest to
wyjątkowe wyróżnienie, w którym studenci wyróżniają najlepszych
ich zdaniem wykładowców. W tym roku, ze względu na obostrzenia
związane z pandemią, nie odbyła się tradycyjna Gali, podczas której
zwycięzcy odbierają nagrody. Nie zmienia się jednak uznanie dla zaangażowania i pasji tych, którzy przekazują wiedzę i inspirują do pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, z dniem 28
grudnia (poniedziałek) 2020 roku wznawiamy bezpośrednią obsługę mieszkańców, w tym obsługę kasową. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, by w trakcie wizyty stosować się do powszechnie
obowiązujących zasad reżimu sanitarnego - obowiązek noszenia
maseczek, zachowywanie odstępu. Prosimy również pamiętać
o dezynfekcji rąk - pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują
się przy wejściu do urzędu. Ponadto informujemy, że nadal przy
wejściu do urzędu funkcjonować będzie urna, w której będzie można pozostawić pisma i dokumenty.
Agnieszka Ruclak
/Zastępca Wójta Gminy Słupno/

W Wigilię
Urząd Gminy
będzie nieczynny
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)
Urząd Gminy będzie nieczynny. W 2020 roku Święta Bożego Narodzenia wypadają w piątek, 25 grudnia i sobotę, 26 grudnia. Ustawowo są to dni wolne od pracy, więc wszystkie instytucje, w tym
urzędy, będą nieczynne. Urząd Gminy Słupno będzie nieczynny
również w Wigilię – w czwartek, 24 grudnia 2020 roku. Wójt Gminy Słupno ustalił ten dzień jako wolny od pracy dla pracowników
w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę, 26 grudnia
2020 r. Przypominamy, że zgodnie z kodeksem pracy za święta
przypadające w soboty wyznacza się inne dni wolne od pracy.
Za utrudnienia przepraszamy.
Agnieszka Ruclak
/Zastępca Wójta Gminy Słupno/

w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych. Przekazane
uwagi będą stanowić odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Słupno na najbliższe
lata. Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anonimowa, a jej
wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.
Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia
2021 r. w jeden z następujących sposobów:
•
w formie elektronicznej na adres e-mail: ug@slupno.eu;
•
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul Miszewska 8a, 09-472 Słupno;
•
faksem po numer: (24) 261-95-38;
•
osobiście – poprzez złożenie ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Słupno.
Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu.
Agnieszka Ruclak
/Zastępca Wójta Gminy Słupno/

„Praca na uczelni jest moją pasją. – mówi Andrzej Dziegięlewski
- Z jednej strony możliwość rozwoju naukowego, z drugiej – przekazywania kolejnym pokoleniom wiedzy inżynierskiej dają poczucie zawodowego spełnienia. Dzisiaj młodzież potrzebuje nie
tylko konkretnej usystematyzowanej wiedzy, ale poszukuje też
wartości, na których mogłaby oprzeć swoją tożsamość. Staram
się przekazywać im jedno i drugie. Wymiana poglądów z młodymi
ludźmi daje mi wiele satysfakcji i uczy świeżego spojrzenia na

wiele spraw. Myślę, że w ten sposób ubogacamy się nawzajem.
„Złota Kreda” – nagroda ustanowiona i nadawana przez studentów, to szczególne wyróżnienie pokazujące, że to, co robię, odnosi
zamierzony skutek”.
Z Politechniką Warszawską w Płocku jest związany od 1991 r., gdzie
studiował na kierunku budownictwo, a od 1996 r. pracował, najpierw jako asystent, a obecnie - adiunkt w Zakładzie Konstrukcji
i Technologii Budowlanych w Instytucie Budownictwa. W 2004
roku obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury PW. Prowadzi wykłady z budownictwa ogólnego, konstrukcji murowych,
certyfikacji energetycznej obiektów, akustyki budowlanej oraz
technologii informacyjnej. W ramach Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja prowadzi również zajęcia z zakresu
filmu i fotografii dla młodzieży szkolnej. Jest również członkiem
Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego. Prywatnie jest żonaty, ma dwoje dzieci. Lubi
dobrą muzykę i film, gra na gitarze i śpiewa.
„Żeby wiedza, którą przekazuję, nie była czysto teoretyczną, od
11 lat prowadzę też aktywnie działalność inżynierską i ekspercką
w zakresie projektowania i oceny nośności oraz trwałości konstrukcji
obiektów budowlanych. W pracy inżynierskiej często zdarza mi się
współpracować z moimi byłymi studentami. Spotykam ich na budowach, w biurach projektowych, w urzędach. Tak było m.in. podczas
dwóch lat mojej pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie, gdzie w Wydziale
Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju miałem w zespole troje moich
wychowanków” – dodaje laureat „Złotej Kredy” - Ostatnie kilka lat
to tysiące kilometrów „wykręconych” po całej Polsce: od Rzeszowa
po Szczecin i od Bogatyni po Suwałki, które, jeśli tylko się da, dzielę
między ekspertyzy i zwiedzanie uroczych zakątków. W te służbowe
podróże często udaje mi się zabrać żonę, która jest mistrzynią logistyki i wyszukiwania przepięknych miejsc.
Myślę, że jestem spełnionym szczęściarzem, bo kocham swoją pracę.
A jak mawiał Konfucjusz: „Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”. Coś w tym jest!
Pozdrawiam bożonarodzeniowo czytelników!”
(MK)
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Bal Przedsiębiorców Gminy Słupno
w wiosennej odsłonie
Pierwsza edycja Balu Przedsiębiorców Gminy Słupno cieszyła się dużym
zainteresowaniem i okazała się niewątpliwym sukcesem. Nie dziwi więc
fakt, że gdy emocje i zmęczenie po zabawie opadło zdecydowaliśmy
o organizacji uroczystości także podczas tegorocznego karnawału.
Wzorem ubiegłego roku bal miał się odbyć 9 stycznia 2021 r. - dzień
przed 29. Finałem WOŚP. Na przeszkodzie stanęła jednak pandemia
koronawirusa. Ze względu na liczne obostrzenia, ale przede wszystkim
przez wzgląd na bezpieczeństwo uczestników wyznaczono nowy termin balu. Już teraz wiemy, że został on przełożony na 16 kwietnia 2021r.
„Z uwagi na termin planujemy, aby w tym roku odbył się Wiosenny Bal
Przedsiębiorców Gminy Słupno, chociaż forma pozostanie ta sama to
jednak nowy termin balu będzie związany z nową nazwą” – mówi Wójt
Gminy Słupno Marcin Zawadka. Choć zmieniły się termin i nazwa, to nie
zmieni się charakter balu. Wzorem poprzedniego roku będzie to wydarzenie charytatywne. – „Nadal będzie to bal charytatywny, z którego
część środków zostanie przekazana na zbiórkę dla WOŚP. Bo przecież
orkiestra gra cały rok. A my w przyszłym roku zasilimy jej konto już
w kwietniu – mówi Marcin Zawadka. – Rok temu na balu zebraliśmy
przeszło 17 tysięcy złotych z samych licytacji. Do tego doszły środki ze
sprzedaży biletów, serduszek oraz dedykacji. W przyszłym roku chcielibyśmy nadal kontynuować zbiórkę i liczymy na co najmniej takie samo
zaangażowanie, naszych mieszkańców”– dodaje.
W tym roku został wprowadzony regulamin konkursu „Przedsiębiorca Roku”, którego celem jest nagrodzenie różnych form działalności
gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji
gminy Słupno. Przedmiotem konkursu jest popularyzacja oraz wyłonienie najefektywniej działających i wspierających gminę Słupno
przedsiębiorstw.
Bal Przedsiębiorców jest przygotowywany już od sierpnia. Do końca
września dyrektorzy, naczelnicy wydziałów, radni gminy Słupno, prezesi organizacji pozarządowych oraz sołtysi mogli składać nominację
na przedsiębiorcę, który otrzyma tytuł „Przedsiębiorcy Roku 2020
w Gminie Słupno”. Nominacje zostały przyznane w trzech kategoriach:
Przedsiębiorca Roku Gminy Słupno – przedsiębiorca/przedsiębior-

stwo, które w ramach istniejącego potencjału posiada lokalizację na
terenie gminy oraz:
• zatrudnia mieszkańców gminy Słupno;
• inwestuje w rozwój swojego przedsiębiorstwa i zatrudnionych pracowników;
• reguluje swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy Słupno,
w ten sposób wspierając budżet gminy;
• prowadzi działalność na terenie gminy Słupno co najmniej przez 1
rok obrotowy.
Przedsiębiorca Roku wspierający Gminę Słupno – przedsiębiorca
współpracujący z gminą Słupno w danym roku (lub dłużej), który wspierał działania gminy nieodpłatnie tj. poprzez:
• aktywny udział w życiu społecznym gminy Słupno poprzez m.in.:
sponsoring, granty i dotacje przekazane na rzecz mieszkańców gminy Słupno;
• współorganizację przedsięwzięć organizowanych przez gminę,
w tym ufundowanie nagród w konkursach, integracja mieszkańców;
• rozwój działalności na terenie gminy wpływający na wzrost zatrudnienia mieszkańców;

Ambasador Gminy Słupno – przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która
reprezentuje i promuje gminę Słupno poza jej obszarem. Ze względu na
swoje osiągnięcia osobiste lub inwestycyjne (w przypadku prowadzonej
działalności czy wykonywanej pracy) rozsławia i promuje gminę Słupno.
Przypominamy, że Bal Przedsiębiorców jest organizowany przy
współpracy działającej od 2015 r. Rady Społeczno-Gospodarczej.
Rada działa jako organ doradczy i powstała z inicjatywy wójta Marcina Zawadki. Jej członkowie spotykają się co najmniej raz w roku
i analizują działania wójta oraz Rady Gminy. Wspierają także samorząd w różnego typu przedsięwzięciach. Przewodniczącym Rady
jest Cezary Lewandowski, mieszkaniec gminy Słupno i były wiceprezydent miasta Płocka.
Drugi bal został zaplanowany na 16 kwietnia 2021 r. i odbędzie się w Hotelu TIM „Perła Mazowsza” przy ul. Polnej w Cekanowie. „Zaproszenia
będą dostępne od początku nowego roku, wszystkich zainteresowanych wydarzeniem prosimy o śledzenie strony www.slupno.eu, gdzie
znajdują się wszelkie informacje dotyczące gminy Słupno. Już dziś serdecznie Państwa zapraszam na Wiosenny Bal Przedsiębiorców Gminy
Słupno” - dodaje Marcin Zawadka. (ek)

OSP CEKANOWO MA JUŻ NOWY SAMOCHÓD
19 listopada 2020 r. triumfalny przejazd przez Cekanowo oznajmił
całemu światu, że do strażnicy dotarł najnowszy nabytek – duma
wszystkich strażaków i mieszkańców, czyli średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. To wyjątkowa chwila dla ochotników
z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na taki sprzęt
jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie liczyli. Wszystko zmieniło się
za sprawą ministerialnej akcji „Bitwa o wozy”, która zasiała w nich
ziarno nadziei. Jak się okazało, mieszkańcy gminy ich nie zawiedli
i tłumnie ruszyli do urn wyborczych. I to właśnie dzięki nim marzenie strażaków-ochotników z Cekanowa nabrało realnych kształtów.
Jednostka OSP z Cekanowa niebawem będzie obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Powstała w roku 1924 i od tego czasu nieprzerwanie czuwa
nad bezpieczeństwem mieszkańców Cekanowa i okolicznych miejscowości. Choć duch bojowy jest tu bardzo silny, to tak jak w wielu innych
miejscach skutecznie hamowały go kwestie natury technicznej. Strażacy
aż do tej pory dysponowali jedynie 40-letnim wozem marki Tatra. – Od
dawna marzyliśmy o nowym samochodzie, choć mając na uwadze realia
myśleliśmy raczej o samochodzie lekkim. Taki samochód kosztuje ok. 200
000 zł, co było zdecydowanie bardziej w naszym zasięgu niż samochód
za ponad 800 000 zł. Powoli zbieraliśmy środki na jego zakup – mówi
naczelnik OSP w Cekanowie Zbigniew Dziecinny. – O takim samochodzie,
jaki właśnie wszedł w nasze posiadanie, nawet nie marzyliśmy. Nagle
jak grom z jasnego nieba pojawiła się informacja o „Bitwie o wozy”. Do
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Zakup pojazdu dofinansowano z budżetu
Gminy Słupno

dziś nie możemy uwierzyć, że się udało, choć w naszym garażu już stoi
namacalny tego dowód. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim mieszkańcom naszej gminy. To dzięki ich zaangażowaniu możemy się cieszyć
z nowego wozu – dodaje.
Przypominamy, że przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło akcję
profrekwencyjną „Bitwa o wozy”. Jej celem było zachęcenie mieszkańców do pójścia do urn wyborczych. Nagrodą dla najbardziej aktywnych
gmin były samochody strażackie, a właściwie środki na ich zakup. Choć
gminie Słupno nie udało się zwyciężyć w pierwszej turze akcji, gdzie do
wygrania było 16 samochodów, to mieszkańcy nie poddali się. Walka „na
frekwencję” w drugiej turze nie pozostawiła złudzeń. To właśnie Słupno
okazało się gminą, której mieszkańcy najliczniej spośród wszystkich gmin
byłego województwa płockiego wzięli udział w wyborach. Frekwencja
wyniosła dokładnie 74,04%. To właśnie dzięki obywatelskiej postawie
mieszkańców OSP Cekanowo wzbogaciło się o nowy samochód.
Samochód, który trafił do strażaków-ochotników z Cekanowa to średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault D16 wyprodukowany przez
firmę Szcześniak Pojazdy Specjalistyczne z Bielsko-Białej. – Wóz jest
uterenowiony, posiada napęd 4x4. Jest wyposażony w zbiornik na wodę
o pojemności 3500 l oraz 350 l środka pianotwórczego. Posiada motopompę o wydajności 2,5 tysiąca litrów na minutę – wyjaśnia Zbigniew
Dziecinny. – Bardzo się cieszymy, że to właśnie do nas trafił ten wóz.
Niebawem będziemy go doposażać w niezbędny sprzęt. I tu po raz kolejny z pomocą przyszli nam mieszkańcy, tym razem naszej miejscowości – Cekanowa. Przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego właśnie na
zakup sprzętu dla naszej jednostki. Za te środki zakupimy m.in. aparaty
powietrzne ODO, pompę pływającą, przecinarkę do betonu oraz agregat
prądotwórczy – wyjaśnia naczelnik OSP.
Podczas przekazania auta nie zabrakło również uroczystego przecięcia
wstęgi oraz poświecenia nowego nabytku przez ks. Marka Zaborowskiego – kapelana Gminnego ZOSP RP w Słupnie. Choć uroczystości miały
charakter symboliczny i kameralny ze względu na sytuację epidemiczną,
to z pewnością zapadną w pamięć wszystkim strażakom-ochotnikom.
Przy okazji przekazania kluczyków do nowego samochodu o roli mieszkańców w pozyskaniu auta przypomniał wójt gminy Marcin Zawadka.
„Gdy rozpoczynaliśmy promocję „Bitwa o wozy” na terenie naszej Gminy
Słupno, wielu nie dowierzało, niektórzy się pukali w czoło i śmiali za

plecami. Nie ukrywam, że byłem gorącym orędownikiem tego pomysłu
i wierzyłem w naszych mieszkańców. Wspólnie z radnym z Cekanowa
Panem Tomaszem Jarowiczem zaangażowaliśmy się osobiście w promocję wydarzenia. Osobiście wsparł nas medialnie wiceminister Klimatu i Poseł ziemi płockiej Pan Jacek Ozdoba, odwiedzając naszą gminę
i nagrywając spot zachęcający do udziału w wyborach. Od początku
deklarowałem, że chcę by samochód zastał przekazany do jednostki
o wielkiej tradycji czyli OSP Cekanowo. Dziś wypada mi tylko się cieszyć,
iż dzięki mieszkańcom i wsparciu finansowemu w wysokości 400 tys.
złotych z MSWiA oraz 400 tys. złotych z WFOŚiGW mamy tak piękny
samochód w Cekanowie” – mówił Wójt Gminy Słupno. Swoje słowa
uznania dla zaangażowania mieszkańców przekazał również wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Baranowski.
Obecnie w jednostce służy 33 strażaków-ochotników. 14 z nich przeszło specjalistyczne szkolenia. Ale wszystko wskazuje na to, że dzięki
nowemu wozowi zainteresowanie jednostką wzrośnie. – Już dziś dwie
osoby zadeklarowały chęć dołączenia do naszej jednostki. Nie wiem czy
to zasługa tego auta, czy czegoś innego, ale niezmiernie nas to cieszy.
No i liczymy na więcej – mówi Zbigniew Dziecinny. (ek)

NOWY SPRZĘT
DLA STRAŻAKÓW
W SŁUPNIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska
i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” udzielił dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słupnie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i umundurowania dla
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Słupnie”. W ramach programu zakupiono sprzęt i umundurowanie na łączna kwotę 20 557,29 zł :
1.Motopompa pływająca „Mamut” – 1 szt.
2.Hełmy strażackie – 7 szt.
3.Buty strażackie – 5 par
4.Hełmy MDP – 10 szt.
5.Ubrania koszarowe – 4 kpl.
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie: 14 780,92 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy
Słupno: 5 776,37 zł.

biuletyn informacyjny GMINY SŁUPNO | październik/grudzień 2020 ROK

11

słupno - miejsca i ludzie

Fot. własne archiwum

Pamiętamy dobrze to powiedzenie z czasów szkolnych lub pierwszej młodości. Nasi nowi mieszkańcy Gminy Słupno bardzo dobrze identyfikują się z nim nawet w dzisiejszych czasach. Twierdzą, że powiedzenie dawno u nas zapomniane, u nich w kraju,
nadal jest aktualne.
12 września 2020r. wyjechali z Brześcia z całym swoim dobytkiem. Zaraz po wyborach, które odbyły się 9 września, rodzina Zaiko uznała, że
to już czas najwyższy aby „uciec”. Planowali wyjazd od roku ale dopiero
teraz sprzedali dom, zostawili swoją dotychczasową pracę, znajomych,
przyjaciół, rodzinę i wyruszyli „dać swoim dzieciom lepszą przyszłość”.
Na początku przyjechała tylko Pani Natalia oraz Pan Andrej wraz z najmłodszym sześciomiesięcznym synem Janem. „Trzeba było jeszcze zrobić mały remont w domu zanim sprowadzimy się na dobre. Pozostała
trójka dzieci została z babcią na Białousi a my przyjechaliśmy zrobić
miejsce dla nich – wspomina Pan Andrej Zajko- Jednak wieczorem, w połowie października, otrzymałem telefon od przyjaciela z Białorusi, że
Łukaszenka chce zamknąć granice. Baliśmy się, że możemy nie zobaczyć
naszych dzieci kilka miesięcy albo i kilka lat. Bez chwili zastanowienia
ruszyłem w drogę, która trwała przeszło 14 godzin aby zdążyć przewieźć swoje dzieci przez granicę. Cały czas rząd białoruski ogłaszał, że
pandemii nie ma. Ludzie umierali na koronawirusa a nam mówiono, że
do nas wirus nie doszedł. Ale jak znalazła się możliwość odcięcia kraju od

innych państw ogłoszono zamknięcie granic ze względu
na pandemię. Nie wiadomo jak długo potrwa ten zakaz.
Możliwe, że nawet więcej niż rok.”
Zamieszkali w Słupnie: Natalia, Andrej oraz czwórka dzieci: Jan (5 m-cy), Alicja (10 lat), Arina (14 lat) oraz Kirił (16
lat). Od października chodzą do Szkoły Podstawowej w Liszynie. Uczą się nowej historii kraju i świata, języka polskiego i innych przedmiotów. Bardzo szybko odnaleźli się
w nowej rzeczywistości: nowa szkoła, nowy dom, nauka
zdalna, nowi koledzy, nauczyciele. Jednak największym
zaskoczeniem podczas zajęć stacjonarnych w szkole było
wychodzenie na korytarz podczas przerwy. „Dzieci przyszły
ze szkoły i mówią: Mamo, a czy wiesz, że tutaj w Słupnie
wychodzi się na przerwę na korytarz, nie siedzimy już w klasie, spotykamy się z innymi uczniami – wspomina Pani Natalia - u nas w Brześciu, gdzie dzieci chodziły do szkoły nie
wolno wychodzić z klasy, nie wolno mieć własnego zdania.
Każdy nauczyciel używa tylko jednego słowa „musisz”. Od
małego dzieci uczą się, że nie mają prawa wyboru, jedynie
muszą, muszą robić to co każe rząd, nauczyciel, wojsko,
muszą znać historię, której uczą w szkole, muszą dostosowywać się do
systemu. Nikt nie może mieć własnego zdania”. Na takie życie nie zgadzają się. Natalia i Andrej w Brześciu mieli dom, pracę. Natalia pracowała
w Instytucie Dróg i Mostów. Andrej pracował jako kierownik przy budowie dróg. Mieli swój mały biznes, który odpowiada naszym tutejszym
agencjom reklamowym. Natalia specjalizowała się również w fotografii.
Wiodło im się całkiem dobrze, jednak nie mogli pogodzić się z tym, że ich
dzieci będą dorastały w takim reżimie systemowym. Po kolejnej wygranej
Łukaszenki w wyborach zdecydowali, że to koniec, że na Białorusi nic się
nigdy nie zmieni. W jednej chwili byli gotowi rzucić wszystko. Mają znajomych pod Warszawą i tam planowali przeprowadzić się. Jednak jak to Pani
Natalia twierdzi: „to nie my wybraliśmy miejsce, to miejsce wybrało nas”.
Przeglądając oferty domów deweloperskich natrafili na Gminę Słupno. Od
razu ta miejscowość przypadła im do gustu. Jako, że nie są obywatelami
kraju mogli kupić mieszkanie lub dom od dewelopera. W grę nie wchodził
zakup działki i budowa domu. Zresztą nie mieli na to czasu. Przeprowadzkę trzeba było zrobić szybko: z dnia na dzień. Wszyscy są pod wielkim
wrażeniem tejże miejscowości, rozbudowanych dróg, domów, ogródków
oraz sympatii sąsiedzkiej. Jeszcze nie mieli okazji zwiedzić Płocka i okolic
ale jak oboje twierdzą są ogromnymi fanami piłki ręcznej i chociaż dotychczas kibicowali drużynie Mieszkow Brześć to teraz będą uczestniczyć
w rozgrywkach Wisły Płock.
Uwielbiają spacerować po Słupnie. Są pod wrażeniem zielonych terenów i nie mogą uwierzyć, że to tak może wyglądać wieś. Są przyzwyczajeni do zupełnie innego widoku: „U nas wieś to jedynie pola,
jakieś pojedyncze domy, ubite drogi i nic więcej, nawet ludzi nie można
spotkać. Nie przypuszczaliśmy, że polska wieś może tak wyglądać.
A Słupno bardzo nam się podoba. Tu będziemy szczęśliwi”- dodaje
Pani Natalia. Codzienne spacery z dzieckiem stały się przyjemnością.
W swojej białoruskiej miejscowości na takich spacerach towarzyszyli
im żołnierze idący za nimi. Nie dało się zwiedzić większego miasta bez
strachu. Idąc do pracy nigdy nie było pewności czy będzie do czego
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„MUSI TO NA RUSI A W POLSCE JAK KTO CHCE”

wrócić i czy na pewno dziś wrócą do domu. Wiele przyjaciół, znajomych
zostało aresztowanych w drodze do domu lub podczas wykonywania
obowiązków służbowych. Zazwyczaj cały swój dobytek jest schowany
w samochodzie zamkniętym i zaparkowanym pod pracą lub domem.
„Teraz, kiedy oglądamy telewizję i widzimy co się dzieje na ulicach
białoruskich- płaczemy. Ciągle dostajemy telefony z informacją kto
został aresztowany – opowiada Pan Andrej - Tam nie ma żadnych
praw, norm. Pracowałem jako kierownik przy budowy dróg. Za każdym
razem podczas prac przychodził człowiek wyżej postawiony, który
nakazywał budowę według wizji Łukaszenki. Nikt nie patrzył na to
jakie jest prawo, jakie są zalecenia czy normy, co może grozić. Tam nic
takiego nie obowiązywało. Jednie słowo Łukaszenki”.
Po wyborach na Białorusi ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, protestować. Zaczęły się aresztowania. Ludzie również umierali. „W Polsce też
zastaliśmy protesty kobiet. Ale to nie wygląda tak jak na Białorusi.
Tam do protestujących wychodzi wojsko, używają siły, biją, aresztują
na 30dni. Podobno na jedną rodzinę przypada 4 żołnierzy, więc kraj
musi zarobić na ich utrzymanie. Kiedyś pewnie zabraknie im pieniędzy.
Dziś, można tam wyżyć z pensji, na tyle żeby przetrwać. Jednak nie
wiadomo jak długo to potrwa. Rząd musi utrzymać wojsko na ulicach.
A to nie jest mały wydatek” – stwierdza Pan Andrej.
Pan Andrej ma Kartę Polaka uzyskaną w celu legalnego przekroczenia
granicy i zamieszkania w Polsce. Na co dzień szuka pracy w Polsce,
w wolnych chwilach remontuje dom i spędza czas z rodziną. Pani Natalia opiekuje się najmłodszym synkiem. Stara się uzyskać dokumenty
niezbędne do zatrudnienia w Polsce. „Ja nie jestem uchodźcem. Ja jestem inwestorem w Polsce. Przyjechałem z rodziną, z dużą gotówką,
kupiłem dom a w momencie, gdy otrzymam pracę będę odprowadzał
polskie podatki i składki. Nie chce być odbierany jako ktoś kto liczy na
pomoc państwa. Chce być obywatelem polskim i chcę żeby moja rodzina, moje dzieci żyły w Polsce” dodaje zdecydowanie Pan Andrej Ziaiko.
(MK)

Druga fala pandemii koronawirusa uprzykrza nam życie od kilku tygodni. Maseczki na twarzy, społeczna izolacja i dezynfekcja dłoni to
już nasz chleb powszedni. Jednak minęło kilka miesięcy odkąd żyjemy
w ten sposób i nadal ciężko się do tego przyzwyczaić. Wzmożony
reżim sanitarny oprócz oczywistych korzyści niesie ze sobą także
nieprzyjemne aspekty, takie jak np. przesuszona skóra dłoni. W rozmowie z Andżeliką Stawicką- chemikiem, farmaceutką, wizażystką
i kosmetyczką w jednej osobie porozmawiam o tym jak prawidłowo
pielęgnować skórę uszkodzoną przez dezynfektanty.
M.K.: Jak zatem skutecznie myć ręce i dbać o dłonie?
A.S.: Po pierwsze, jeśli myjemy ręce często, to używać należy tylko delikatnych i naturalnych środków myjących. Szczególną uwagę
zwracamy, aby nasze mydło nie zawierało silnie drażniących środków pianotwórczych typu SLS i SLES, które nadmiernie przesuszą
i osłabią naszą skórę. Po drugie, zwracamy uwagę, aby w mydle było
jak najwięcej środków nawilżających, substancji odżywczych i witamin. Najlepiej, gdy w składzie mydła znajdują się jedynie substancje
naturalne - olejki eteryczne, tłuszcze pochodzenia roślinnego (oliwa
z oliwek, olej kokosowy) oraz glinki, które działają antybakteryjnie.
M.K.: To znaczy, że myśląc o pielęgnacji dłoni powinnyśmy stosować
zasadę: Krem miej zawsze... pod ręką?
A.S.: Odpowiednie dbanie o dłonie powinno całkowicie wyeliminować nieprzyjemne skutki nadużywania środków dezynfekujących. Po
każdym myciu rąk i dezynfekcji używaj swojego kremu – szczególnie
dbaj o wierzch rąk – tam skóra cierpi najbardziej! Podstawą pielęgnacji
suchych, podrażnionych rąk jest częste nawilżanie ich skóry. Najlepiej
sięgać po cięższe i bardziej treściwe kremy, które pomogą odbudować

naturalną warstwę lipidową chroniącą dłonie. Dodatek witaminy E
w kosmetykach do rąk zapewni szybką i efektywną regenerację podrażnionej i zniszczonej skórze. Substancje tłuszczowe zawarte w kremach, takie jak gliceryna czy olejek arganowy tworzą na powierzchni
dłoni film ochronny zapobiegający utracie wody. Od czasu do czasu warto sięgnąć po odżywcze serum do rąk, które szczególnie intensywnie
zadba o właściwe nawilżenie i odbudowę suchej skóry dłoni.
M.K.: Czy są zabiegi intensywnie regenerujące, jeśli mam bardzo suchą skórę dłoni, a nawet pękającą ?
A.S.: Oczywiście, że TAK! Osobiście polecam ciepłą parafinę, która
doskonale poradzi sobie z przesuszoną skórą dłoni. Na zabieg parafinowy można udać się do salonu kosmetycznego, lub wykonać go
samodzielnie w zaciszu domowej łazienki. W hurtowni kosmetycznej
znajdziemy wszystkie produkty niezbędne do przeprowadzenia zabiegu, który pozytywnie wpływa na stan dłoni, doskonale je nawilża,
poprawia koloryt i przyspiesza regenerację skóry.
M.K.: Czy w gabinetach medycyny estetycznej są zabiegi, które przywrócą jędrność, gładkość naszych dłoni?
A.S.: Tak i tutaj mogłabym polecić mezoterapię czy lifting wolumeryczny.
W pierwszym przypadku w skórę dłoni wstrzykiwany jest kwas hialuronowy nieusieciowany lub gotowy koktajl z aminokwasami i witaminami.
Skóra zostanie silnie nawilżona, a produkcja kolagenu i elastyny pobudzona. Najlepsze efekty dadzą trzy zabiegi wykonane w dwutygodniowych
odstępach. Drugi zabieg polega na podaniu kwasu hialuronowego usieciowanego, który przywraca objętość, wypełnia ubytki i nawilża. Aby dłonie
odzyskały gładkość i zdrowy wygląd z reguły wystarcza jeden zabieg.
Z Andżeliką Stawicką rozmawiała Magdalena Kubacka

Fot. Michał Dudek
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Na nauce zdalnej dzieci się nie nudzą
Rok szkolny w Gminie Słupno, podobnie jak w całym kraju, zaczął
się „prawie” tradycyjnie. We wrześniu dzieci wróciły do szkoły
i przy rządowych obostrzeniach oraz zaostrzonych procedurach
wprowadzonych przez każdą placówkę podjęliśmy się nauki w trybie stacjonarnym. Z wiarą, że będzie znów normalnie: nauczyciel
tłumaczący coś przy tablicy, dzwonek na przerwę, wrzawa na korytarzu, wszystkie szkoły zaczęły we wrześniu nowy rok szkolny.
Trochę nieśmiało i w pośpiechu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, żeby zdążyć pogadać z kolegą, nacieszyć się nowym plecakiem
czy nowymi zabawkami na placu zabaw, placówki organizowały kolejne wydarzenia, np. pasowanie pierwszoklasistów w każdej szkole czy
Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Liszynie. Niestety,
rzeczywistość okazała się bardzo zmienna. I tak jak przypuszczaliśmy wraz z druga falą pandemii i wzrostem zachorowań na COVID-19
szkoły podstawowe przeszły na naukę zdalną (początkowo klasy 4-8
a następnie i młodsi uczniowie).
Przed całkowitym zamknięciem szkół zdążyliśmy z kilkoma projektami
w szkołach. Jednym z nich było długo wyczekiwane otwarcie klas dydaktycznych matematyczno-przyrodniczych w trzech szkołach z terenu
gminy Słupno. Wyposażenie za kwotę prawie 200 tysięcy złotych zostało zakupione w ramach projektu „Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Trzy dni (16-19 września)
trwało otwarcie nowych klas, wyposażonych już w maju. W Szkole Podstawowej im. abp. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie na uczniów czekała
nowoczesna sala informatyczna wyposażona w 25 sztuk laptopów i 25
sztuk tabletów. Już samo otwarcie nowego nabytku wywołało zaciekawienie i fascynacje uczniów, którzy jako pierwsi mieli okazję skorzystać
z doskonale wyposażonej pracowni. Na młodzież czekała pełna zagadek
lekcja w klimacie Matrixa. Tego uczniowie się nie spodziewali, ale bardzo łatwo dali się wciągnąć w dydaktyczną zabawę, która wymagała od
nich nie tylko wiedzy, ale także sporego zaangażowania. Zielone światło,
sztuczny dym to tylko niektóre z elementów, które stworzyły iście filmową aranżację, w której uczniowie szybko poczuli się jak przysłowiowa
„ryba w wodzie”. Na równie ciekawe lekcje jak uczniowie ze Słupna mogą
liczyć także dzieci i młodzież uczęszczający do szkół w Liszynie i Święcieńcu. Nowoczesne sale matematyczno-przyrodnicze z pewnością zachęcą ich do poznawania tajników nauk ścisłych. Wyposażono je w sprzęt,
który pomoże uczniom w nauce chemii, biologii, geografii czy fizyki. Dzięki
nowym pomocom dydaktycznym lekcje wzbogaca się m.in. o możliwość
wykonywania eksperymentów czy poznawania sekretów ludzkiego ciała
na specjalnie przygotowanych modelach. Uczniowie będą mogli również
lepiej zrozumieć otaczający ich świat dzięki globusom, mapom i sprzętowi
laboratoryjnemu. Dla obydwu szkół zakupiono również niezbędny sprzęt
komputerowy.
Od nowego roku w szkołach realizowany był również projekt „Umiem pływać”, który polega na nauce pływania dla dzieci z klas I-III. W każdej szkole
uczniowie brali udział w zmaganiach konkursowych, projektach szkolnych
oraz cieszyli się nowymi atrakcjami przygotowanymi przez nauczycieli.

Pomimo pandemii i nauki zdalnej w polskich szkołach, uczniowie Szkoły
Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
w Słupnie z sukcesami przystąpili do dwóch, dość prestiżowych konkursów przedmiotowych: z matematyki i historii. Tegoroczny konkurs
matematyczny, organizowany przez MSCDN w Płocku pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty był wyjątkowo trudny, ale pomimo
tego miło nam poinformować, że uczeń klasy VIIB – Piotr Ejman został
zakwalifikowany do etapu rejonowego. Znalazł się w gronie 22 najlepszych matematyków wyłonionych spośród kilkudziesięciu uczniów reprezentujących szkoły podstawowe powiatu ziemskiego i miasta Płocka. Natomiast w konkursie historycznym „Zbrodnia Katyńska. Pamięć
i prawda”, zorganizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przy
współpracy z Muzeum Katyńskim – Oddział Martyrologiczny Muzeum
Wojska Polskiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie, także mieliśmy swoje „perełki”. Uczennica klasy
VIIIA - Aleksandra Rucińska z bardzo dobrym wynikiem zakwalifikowała
się do kolejnego etapu na szczeblu rejonowym. Za kilka dni przed Piotrem
i Aleksandrą kolejne wzmagania konkursowe – trzymamy mocno kciuki
i życzymy dalszych sukcesów.
Dodatkowym atutem Szkoły w Słupnie jest fakt, ze została w tym
roku partnerem światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Na początku listopada omówione
zostały prawa dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą,
by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. W ramach kampanii w szkole podjęty
został szereg działań profilaktycznych - lekcje wychowawcze - zajęcia
online, które przybliżyły naszym uczniom założenia, cele kampanii,
prawa dzieci w przestrzeni życia. Podczas zajęć wykorzystywane były
filmy edukacyjne, nagrania muzyczne, tworzone były plakaty i prace
plastyczne związane z tematyką przeciwdziałania przemocy. Dodatkowym działaniem było ogłoszenie dla wszystkich uczniów konkursu
plastycznego ,,Mój bezpieczny i pełen wartości świat”. Jego celem
było zwiększenie świadomości uczniów na temat praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa i wolności, ukazanie pozytywnych
przykładów wspólnego szukania rozwiązań w przypadku konfliktów,
jak również rozwijania kreatywności i uzdolnień wśród uczniów. Dyrekcji zależało również nam na uwrażliwieniu społeczności szkolnej
na krzywdę innych i reagowanie w przypadku bycia świadkiem przemocy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło ostatniego dnia kampanii, czyli 19 listopada. Jury, podjęło decyzję o nagrodzeniu 6 uczniów.
Kategoria I – klasy 1-4 Marietta Widz, klasa II c - I miejsce, Zuzanna
Szczutowska, klasa I c - I miejsce, Zuzanna Czubakowska, klasa II c - II
miejsce, Kategoria II – klasy 5-8, Maria Stawicka, klasa VI a - I miejsce,

Lena Michalak, klasa V - II miejsce, Kacper Sarnecki, klasa V - III miejsce. Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za włączenie się
w działania kampanii, a laureatom konkursu gratulujemy.

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
zdążyła przed zamknięciem z obchodami Dnia Patrona – Małego
Powstańca. Była to nie tylko patriotyczna i podniosła uroczystość,
ale także okazja do przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń
z tamtych szczególnych dni. Pod kierunkiem i bacznym okiem Pana
Przemka Szelągowskiego, uczniowie wykonali historyczne zadania –
śladem Małych Powstańców. Układali wiersze, śpiewali piosenki. Było
to dla wszystkich bardzo ważne wydarzenie, które przypomniało co
znaczą słowa: braterstwo, służba, miłość do ojczyzny.
Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości szkoła przystąpiła do ministerialnej akcji: „Szkoła do hymnu”. Uczniowie wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego punktualnie o godzinie 11.11 w ramach obchodów 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszystkie
nagrania zostały udostępnione w sieci, natomiast za udział w kampanii

szkoła otrzymała
dyplom od Przemysława Czarnka
- Ministra Edukacji i Nauki.
W listopadzie
zorganizowano
spotkanie z Panią
Agnieszka Zielińską – autorką
książek o polskich pisarzach.
Tym razem zabrała uczniów
w w ir t ualn ą
podróż śladami
Henryka Sienkiewicza. W taki
sposób „odwiedzili” miejsca,
które były inspiracją dla jego powieści, miejsca, które znał i kochał, poznali ludzi, których spotykał na
swojej drodze. Było naprawdę bardzo ciekawie. To spotkanie przede
wszystkim zainspirowało wszystkich do czytania i poznawania twórczości Sienkiewicza.
Podczas zamknięcia do szkoły dostarczono pierwszą transze sprzętu
komputerowego w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania
szkół, nauczycieli, i uczniów do nauczania zdalnego”. Przybyło osiem
zestawów komputerowych marki HP, trzynaście laptopów Dell wraz
z torbami oraz dwanaście tabletów Lenovo. Pozostały sprzęt dotrze
niebawem. Będzie to trzynaście drukarek laserowych , urządzenie
wielofunkcyjne oraz monitor interaktywny. Dzięki temu wsparciu,
szkoła będzie dysponować większą ilością sprzętu z dostępnością
dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Zyska także pracownia komputerowa, która po powrocie dzieci do szkoły rozświetli się blaskiem
nowych komputerów.
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Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
również w sieci wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości prezentując wszystkim prace plastyczne wykonane przez
najmłodszych uczniów, którzy jeszcze w tym czasie chodzili do szkoły. Pozostałe projekty realizowane były już przy pomocy platformy
ZOOM lub TEAMS.

Jeszcze przed zamknięciem szkoły przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie uczniowie brali udział w spotkaniu z Grzegorzem Kasdepke – słynnym pisarzem książek dla dzieci. Wykorzystując
piękna pogodę zorganizowano również Święto szkoły w formie gry
terenowej poświęconej wiedzy o Mazowszu, które zakończyło się
spotkaniem przy ognisku i pasowaniem pierwszaków.
Klasy 4-8 już 24 października musiały uczyć się w trybie zdalnym. Dlatego organizowany co roku w szkole Europejski Tydzień
Kodowania odbył się również za pomocą sieci. Jest to społeczna
inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.
Pomimo trudności związanych z pandemią udało się uczniom i nauczycielom porozmawiać o kodowaniu i ułożyć zadany algorytm.
W tym roku brzmiał on następująco: Nasiona bazylii wysiewamy
się w domu na przełomie marca i kwietnia lub bezpośrednio do
gruntu w maju, ale algorytm sadzenia bazylii tworzymy w październiku. W sieci szkoła świętowała również Dzień Wesołych
Skarpetek, Dzień Życzliwości oraz zorganizowała szkolny konkurs
dla klas I-IV „Jan Paweł II - święty, który kochał ludzi”. Zwycięzcą
konkursu został: Adam Gryglewicz z kl. III, II miejsce – Maja Wolińska z kl. IV, III miejsce – Zuzia Sadowska z kl. III. Troje uczniów
przystąpiło do kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z historii
na etapie szkolnym - wyniki nie są jeszcze znane ale wszyscy trzymamy kciuki za naszych uczniów. W listopadzie Szkoła Podstawowa w Liszynie zaprosiła pozostałe szkoły gminne do udziału online
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w konkursie profilaktycznym „Używki niszczą życie” - przygotowanie plakatu i prezentacji multimedialnej. Ogłoszenie wyników
nastąpi przed świętami.

W Gminie Słupno nadal funkcjonują placówki, do których uczęszczają najmłodsi mieszkańcy naszej społeczności. Gminny Żłobek
w Słupnie pomimo, krótkiej przerwy spowodowanej sytuacją pandemiczną w kraju wznowił swoją działalność 16 maja 2020 roku, która
nie została zawieszona do dnia dzisiejszego. Codziennie dzieci rozwijają swoje umiejętności podczas spożywania posiłków, korzystania
z toalety i porządkowania miejsca zabawy. W żłobku ciocie przygotowują odpowiednie do wieku maluchów, zabawy i zajęcia tematyczne
prowadzone według kalendarza i scenariuszy zajęć. Placówka cyklicznie organizuje uroczystości np. Bal Duszków, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki i Spotkanie z Mikołajem. Podczas ładnej pogody dzieci
wychodzą na spacery, w trakcie, których maluszki spędzają czas na
świeżym powietrzu i poznają przyrodę. Nasze słupieńskie maluszki
uczą się tu tańca, odkrywają różne talenty jak również rozwijają swoje
umiejętności plastyczne.

Pandemia nie ogranicza również maluchów uczęszczających do
Samorządowego Przedszkol a „Niezapominajk a”
w Słupnie. Oprócz codziennej nauki poprzez zabawę dzieci biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez placówkę.
Realizując roczny plan pracy co roku ogłaszany jest w listopadzie
rodzinny konkurs. Jego celem jest wykonanie karmnika dla ptaków
głównie z eko-materiałów. Ogłaszając konkurs organizatorzy chcieli
podkreślić konieczność dokarmiania ptaków zimą, kształtować postawy przyrodnicze oraz poszerzać wiedzę na temat skrzydlatych
przyjaciół, angażując przy tym całe rodziny. W tym roku okazało się,
że przedszkolaki z Niezapominajki to prawdziwi strażnicy przyrody.
Na konkurs wpłynęło 58 fantastycznych prac, wykonanych przez
dzieci wspólnie z rodzinami. Należy podkreślić, iż każdy karmnik był
niepowtarzalnym dziełem, pod względem pomysłu, formy i użyteczności. Wyobraźnia twórców nie miała granic. Oprócz tradycyjnych,

Przed nami Boże Narodzenie – inne niż zwykle. Jednak ten czas niesie
nadzieje na spotkanie po feriach – w styczniu – online, ale rzeczywiście – w szkole. Na świąteczny czas przesyłamy wiersz „z Liszyna – od
aniołów i ludzi” – życzenia z Liszyna dla Państwa, czytelnikom Głosu,
mieszkańcom Gminy Słupno i wszystkim, którym nieobojętne są losy
naszej społeczności. Redakcja biuletynu wraz z Dyrektorami szkół
i całą kadrą nauczycielską oraz pracownikami oświaty dla wszystkich
czytelników śle najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości z obcowania z bliskimi, obyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć życzliwy uśmiech
sąsiada, kolegi z pracy czy ze szkoły, a nie tylko domyślać się go za
maseczką. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Magdalena Kubacka

ŻYCZENIA Z LISZYNA
Znaszli Liszyno? Jaką drogą?
Droga prosta. Najprostsza
Jak z przedsionka do komory serca Mazowsza.
Tam, gdzie Słupno, Rydzyno, Bielino. I Wykowo.
powstały karmniki z materiałów przyrodniczych np. z szyszek, kory,
wydrążone w pniach, ozdobione orzechami, gałązkami, jarzębiną,
mchem. Były także karmniki wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu np. z plastikowych butelek czy pojemników po
mleku. Niezależne jury przyznało po 2 nagrody za zajęcie I, II, III
miejsca oraz 5 wyróżnień. Komisja stwierdziła, że prace charakteryzują się wysokim poziomem wykonania oraz wyróżniają się pomysłowością. Na ogromne brawa zasługuje każda praca, dlatego
organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby każdy z uczestników
poczuł się doceniony. Karmniki zostały rozmieszczone w różnych
miejscach naszego ogrodu przedszkolnego. Stały się nie tylko domem i schronieniem dla ptaków, ale i ozdobą naszego otoczenia.
Mamy nadzieję, że same ptaki docenią starania, które dzieci wraz
z rodzinami włożyły w wykonanie karmników i będą w nich często
gościć. W końcu w „Niezapominajce” mają swoją „ptasią stołówkę”.
Wyniki konkursu: I miejsce: Matylda Banaszek 4 l. , Wiktor Szostek
5 l. II miejsce: Dagmara Damaziak 3 l. Zuzanna Patora 6 l. III miejsce:
Alicja i Aleksander Gontarz 5 l. Wojciech Zieliński 6 l. Wyróżnienie:
Julia i Natalia Kraśniewskie 4 l. i 6 l., Filip Brzozowski 4 l., Natalia
Klimkiewicz 4 l., Maksymilian Miaśkiewicz 4 l., Liliana i Karol Zielonka
4 l. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział
w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Joanna Jeziorska, Marlena Szostak

A teraz Ci powiem więcej:
Gdy już będziesz w Liszynie, to pewnie się zdarzy
Że spotkasz anioła z maseczką na twarzy.
Poda Ci pomocną dłoń. Zapewniam: wcześniej
zdyzynfekuje ręce.
A po lasach w Liszynie w ten piękny czas Boży
Od dziesiątej do dwunastej – anioły-seniorzy
Otulą Cię skrzydłami, przytulą na tej ziemi
Uniosą Cię czułością – uwierz mi: wysoko
Wiem: nie zachowają dystansu podczas tej pandemii
Ale zapachnie życzliwością. Sielsko.
Więc chyba sanepid przymknie na to oko,
A jeśli nie – z aniołami na kwarantannie anielsko.
Znaszli Liszyno? Ze Słupna prosta droga
I lecą stamtąd takie oto słowa:
Niech to, co zimne, ociepli się
A co gorączkowe – ostudzi.
Na święta i na Nowy Rok
Z Liszyna – od aniołów i ludzi.
MR
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Kultura na czasie w gminie Słupno
Epidemia koronawirusa uderza we wszystkie obszary naszego życia. Wielu z nas uświadomiło sobie, jak bardzo doskwiera nam nie
tylko brak możliwości wyjścia do kina, czy teatru, ale też skorzystania z zasobów biblioteki, czy posłania dziecka na ulubione zajęcia.
Jak cenna jest dla nas kultura przekonaliśmy się dopiero wtedy,
kiedy dostęp do niej stał się ograniczony.
A co dobrego w Bibliotece?
W rok 2020 weszliśmy pełni energii i chęci do podejmowania nowych
wyzwań. Mieliśmy wiele planów i nowych pomysłów. Od stycznia
zorganizowaliśmy sześć spotkań dla przedszkolaków z Gminnego
Przedszkola w Słupnie, w ramach zajęć Klubu Młodego Czytelnika,
których celem jest:
• rozwijanie zamiłowań czytelniczych,
• wyrabianie nawyków czytania,
• wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy z książką,
• rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• wyrabianie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za powierzone
im zadania.
Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. Spotkania bezpośrednie, czy to w Klubie Młodego
Czytelnika, czy też prelekcje, to dla nas nie tylko pozytywne wyzwania
gdzie wykazujemy się kreatywnością i inwencją twórczą, ale też szczególna radość z wywoływania uśmiechów na małych twarzyczkach.
Zimą w GBP w Słupnie, miały miejsce dwie prelekcje. Pierwsza na
temat zdrowego odżywiania, z zaproszonym dietetykiem, dla dzieci
szkolnych. Druga, dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, dotycząca ciekawostek z życia Belgów. Bezpośrednie spotkania
inspirują nas dodatkowo do sprostania wymaganiom użytkowników,
pozwalają spojrzeć oczyma odbiorcy na wiele ciekawych tematów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie oprócz standardowej wypożyczalni oferowała różnorodne zajęcia z książką w tle, jak również
alternatywne formy spędzania wolnego czasu po to, aby przyciągnąć nowych Czytelników.
Zmiana planów!
Wiosną byliśmy zmuszeni zweryfikować nasze plany, założenia i dostosować się do nowej sytuacji. Po przymusowym zamknięciu bibliotek,
spowodowanym wybuchem epidemii, należało zaadaptować pomieszczenia biblioteki do warunków narzuconego odgórnie reżimu sanitarnego. Skutkowało to m.in. brakiem dostępu do półek dla Czytelników, co
stanowiło, niewątpliwie, niewygodę dla Państwa ale też wymusiło na
nas intensyfikację działań, potrzebę głębszego zapoznania z upodobaniami czytelniczymi, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników byliśmy zmuszeni zrezygnować z zaplanowanych (z rocznym wyprzedzeniem) spotkań autorskich między innymi z:
Barbarą Gawryluk - znaną i cenioną autorką wieku publikacji dla dzieci
w wieku szkolnym,
Panem Poetą – kreatywnym i zabawnym twórcą literatury adresowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym,
Pawłem Berensewiczem – ugruntowanym i wielokrotnie nagradzanym literatem za twórczość adresowaną do młodzieży.
Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne spowodowane COVID
19 zrezygnowaliśmy również z zaplanowanego spektaklu teatralnego
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, na który od kilku lat Gminna Biblioteka
Publiczna w Słupnie zaprasza najmłodszych mieszkańców.
Zgłosiliśmy akces do programu „Mała Książka – Wielki Człowiek”,
który miał zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę
Czytelniczą na dobry start. W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową
książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka, i spełniającą najwyższe standardy
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Dzięki akcji dziecko może poznać ważne miejsce na
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i stać się pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego gminnej społeczności. Dotychczas z dobrodziejstw
projektu skorzystało kilkudziesięciu przedszkolaków. Skrupulatnie nalepiają otrzymywane za wypożyczone książki naklejki i cieszą się woluminami, które dostali w prezencie, a potem wypożyczanymi lekturami. Ich radość to dla nas kolejne pozytywne i bezcenne doświadczenie.
Przystąpiliśmy także do akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka
na to czeka”, która zaowocowała powiększeniem naszych zasobów
o kilkadziesiąt książek z kręgu literatury historycznej. Celem akcji było
upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez
udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.
We wrześniu, jak co roku, wzięliśmy udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania, które ze względu na panującą sytuację zostało zorganizowane w plenerze, na terenach zielonych obok biblioteki.

Wielkim wydarzeniem, dla nas bibliotekarzy, jest zawsze wizyta znanego literata, dlatego cieszy nas, że udało nam się zorganizować,
długo wyczekiwane spotkanie z jednym z najbardziej popularnych
autorów literatury dla dzieci, Grzegorzem Kasdepke.
Jesienią przygotowaliśmy również wystawę poświęconą wojnie polsko
-bolszewickiej, pt. „1920 Wojna Światów”, którą można było obejrzeć
w październiku w czytelni biblioteki.
Razem damy radę!
Wychodząc naprzeciw zagrożeniom, GBP w Słupnie wciąż uatrakcyjniała swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniającej się sytuacji.
W listopadzie skorzystaliśmy z nowatorskiej formy kontaktu z autorem,
która pozwoliła w tak trudnym dla wszystkich czasie, zorganizować
spotkanie z twórcą. Tym razem była to Agnieszka Zielińska, autorka
serii książek ,,Podróże literackie”. Było to pierwsze spotkanie autorskie,
organizowane przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej, w formie
on-line. Mimo tego, iż kontakt z autorem miał zupełnie inny charakter,
było to bardzo interesujące i nowe dla nas wszystkich doświadczenie.
Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której
książka będzie ciekawą formą spędzania wolnego czasu.
W każdym miesiącu weryfikowaliśmy potrzeby literackie odbiorców
i dokonywaliśmy zakupów książkowych, które mamy nadzieję, sprostają wymaganiom naszych Czytelników. Dokonywaliśmy przeglądów
nowości wydawniczych, zarówno tych polecanych przez instytucje
nadrzędne merytorycznie (np. rekomendacje Biblioteki Narodowej),
jak i bezpośrednio poszukiwanych przez osoby zainteresowane (kolejne pozycje z serii, ciekawe publikacje z literatury niebeletrystycznej). Przedstawione działania zaowocowały dotychczas zakupem 898
książek z różnych dziedzin. Zakupy to głównie beletrystyka, lecz nie
zapominaliśmy też o najmłodszych czytelnikach, zakupując nowości
również dla tej grupy odbiorców. Sukcesywnie również uzupełnialiśmy
zbiory o publikacje naukowe, historyczne, poradniki oraz biografie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zaproponowaliśmy
Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie bezkontaktowe
dostarczanie książek do domu. Ruszyła bowiem nowa usługa, czyli:
„Książka na telefon”. Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki można zamawiać telefonicznie pod numerem: 24 266 72 80 w godzinach
9:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. Zachowujemy wszelkie środki
ostrożności, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom jak i odbiorcom usługi.
Motorem napędowym działalności biblioteki jest pozyskiwanie wciąż
nowych, nieaktywnych do tej pory, czytelników. Naszym zadaniem
jest przekonywać mieszkańców naszej gminy, że czytanie stanowi alternatywę dla nudy, jest również sposobem na uniezależnienie od mediów, które często przekazują krótkie i płytkie informacje bez wpływu
na rozwój intelektualny słuchacza. Zapraszamy do korzystania z bogatych zasobów księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie,
tym razem korzystając z nowej usługi: „Książka na telefon”.
Zapukajmy do Gminnego Ośrodka Kultury Słupno…
Rok 2020 rozpoczęliśmy od organizacji 28 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, podczas którego zebraliśmy ponad 65 tysięcy
złotych. Warto przypomnieć, iż zebrana kwota dała nam pierwsze
miejsce w powiecie płockim.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy dwutygodniowe ferie zimowe p.n. „Karnawałowy zawrót głowy” dla dzieci z terenu Gminy Słupno, z których skorzystało ponad pięćdziesięcioro milusińskich. Profesjonalna opieka przez 8 godzin dziennie, dwa posiłki
i przyjazna atmosfera, to oczywiście istotne informacje, ale wartość dodaną stanowią zawarte przyjaźnie i nowe znajomości, które narodziły się
w trakcie trwania turnusów. Wyjazdy do kina, teatru, zajęcia na kręgielni
czy wioski językowe, to tylko niektóre z przygotowanych dla uczestników
atrakcje. Uśmiechnięte dzieci oraz zadowoleni rodzice, to dla nas najlepszy
dowód na to, że takich właśnie działań Państwo oczekujecie.
Tradycyjnie i w tym roku, Gminny Ośrodek Kultury Słupno, zorganizował z okazji „Dnia Kobiet” koncert, tym razem przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła Halina Frąckowiak przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego. Była to ostatnia (z zaplanowanych na
ten rok) zorganizowana przez GOK impreza z udziałem publiczności.
I co dalej?
Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie jest jedną z wielu placówek kulturalnych, które stanęły przed trudną sytuacją spowodowaną zamknięciem
Instytucji i ograniczeniem dostępu dla uczestników. Rozporządzanie Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku dotyczące ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego skutkowało wieloma zmianami. Wszyscy znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji, w której musieliśmy
się nauczyć wielu nowych zasad i zachowań. Byliśmy zmuszeni zawiesić
wszystkie zajęcia stacjonarne adresowane do mieszkańców naszej gminy, które w większości skierowane były dla dzieci, odwołaliśmy również
wszystkie zaplanowane imprezy. Czas ograniczonego dostępu osób korzystających z pracowni i zajęć Ośrodka wykorzystaliśmy na szereg prac
konserwacyjno - remontowych. Odświeżone zostały wszystkie pomieszczenia, a w sposób szczególny zajęliśmy się salą do zajęć z gliny, która
oprócz odnowionych ścian zyskała nowe, piękne meble. Na uwagę zasłu-

guje również sala do zajęć ruchowych, która przeszła gruntowny
remont. Nie mogę nie wspomnieć
o wykonanym remoncie dachu
z wymianą kołnierzy okien dachowych i położeniem nowej
membrany. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury wzięli udział
w projekcie grantowym, w wyniku którego otrzymaliśmy środki
pieniężne na realizację zadania
„Glinomaniacy”, które mamy
nadzieję zrealizować w pierwszej Bożena Wernik - Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekapołowie 2021 roku.
nowie i Dyrektor Gminnej Bibliotei Publicznej w Słupnie

Nie udało się!
Pandemia COVID-19 zaburzyła system tworzenia i korzystania z kultury. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców musieliśmy
urealnić nasze plany i założenia. Byliśmy zmuszeni odwołać, nie tylko
prowadzone zajęcia dla dzieci i dorosłych, ale również wszystkie zaplanowane na ten rok wydarzenia np.:
Bieg Wiosny,
•
•
Dzień Matki,
•
Gminny Dzień Dziecka,
•
Coroczny Festyn Gminny „Disco Boisko”,
•
Promocja książki „Gulczewo w subregionie płockim”,
•
Wieczornica Patriotyczna,
•
Gminne Mikołajki.
Czas związany z naszym zamknięciem, wprowadzone obostrzenia sanitarne, brak realnego kontaktu z uczestnikami, a przede wszystkim
odwoływanie zaplanowanych wydarzeń był dla nas bardzo trudny.
GOK wraca do życia!
W lato wróciliśmy do stałej działalności organizując np. półkolonie letnie
dla dzieci z terenu Gminy Słupno pod hasłem ”Rolkowy zawrót głowy”.
Były to zajęcia, których motywem przewodnim była nauka i doskonalenie
jazdy na rolkach, pod okiem profesjonalnego instruktora. Wypoczynek,
jak w przypadku ferii zimowych, był adresowany do dzieci z Gminy Słupno, w wieku 7-11 lat. W dobie koronawirusa byliśmy zmuszeni zmniejszyć
liczebność uczestników do 2 grup po 12 osób. Z oferty skorzystało 48
dzieci, zapewniliśmy uczestnikom ośmiogodzinną opiekę, dwa posiłki
i wiele atrakcji. Dla uczestników każdego turnusu przygotowaliśmy dawkę zajęć sportowych tj. warsztaty rolkowe oraz ściankę wspinaczkową.
Nasi młodzi sportowcy mogli rywalizować ze sobą podczas warsztatów
i zawodów, a wszystko w duchu fair play.
Na przełomie lipca i sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie zorganizował, dla członków Gminnej Orkiestry Dętej, obóz szkoleniowo
-wypoczynkowy w nadmorskich Rowach, który w całości pokryty był
ze środków Gminnego Ośrodka Kultury.
Na początku września GOK zorganizował w Święcieńcu festyn rodzinny, którego niewątpliwą atrakcją było miasteczko rowerowe i niesamowity pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Piotra Bielaka,
uczestnika programu „Mam talent”.
Po przerwie spowodowanej pandemią, od 1 października 2020 r. wróciliśmy do prowadzenia zajęć stacjonarnych prowadzonych w budynku
Ośrodka oraz w świetlicach wiejskich. Celem zajęć organizowanych
przez Ośrodek, była aktywizacja mieszkańców poprzez zaoferowanie im takiej formy aktywności, dzięki której w sposób efektywny
i twórczy mogą spędzić czas wolny. I znowu złe wieści, niestety już 19
października wzrost zachorowań na terenie naszej gminy zmusił nas
do ponownego zawieszenia prowadzenia zajęć w tradycyjnej formie.
Idzie nowe!
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęli indywidualne lekcje on-line
nauki gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne, które cieszą się
dużym zainteresowaniem.
W tak trudnym dla nas wszystkich czasie chcemy, choć trochę, urozmaicić naszym milusińskim dzień 6 grudnia - mikołajki, dlatego też
podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu teatrzyku dla najmłodszych,
tym razem w formie on-line. Mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim
stopniu możemy sprostać Państwa oczekiwaniom!
…
Powszechny dostęp do sztuki, który zapewniają nam instytucje kultury, pomaga w poszerzaniu horyzontów myślowych, pozwala kształtować poczucie estetyki, a tym samym wywiera istotny wpływ na nasze
życie społeczne. Jak na każdy z aspektów życia społecznego, tak i na
ten – kulturalny – wpłynęła, szalejąca od kilku miesięcy, pandemia
koronawirusa. Co zmieniła w dostępie do kultury i czy te zmiany pozostaną z nami na dłużej? Przekonamy się niebawem. Teraz jednak
musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. Jedno jest pewne bez
kultury społeczeństwo nie powróci do życia!
Życzę Państwu dużo zdrowia!
Bożena Wernik
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Nie bójmy się prosić o pomoc
2020 r…. start
Rok 2020 rozpoczęliśmy od wielu planów. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Słupno oraz pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słupnie udało się pozyskać liczne środki
zewnętrzne na poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej dla mieszkańców. Tym sposobem w nowy 2020 rok
weszliśmy realizując jednocześnie trzy projekty dofinansowane
ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
na rzecz trzech grup: osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Pozwoliło to rozszerzyć ofertę Ośrodka w ten sposób, by mieszkańcy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu placówki. Organizowaliśmy spotkania, warsztaty edukacyjne i integracyjne, jak również
prowadziliśmy aktywne wsparcie prozdrowotne m.in. w zakresie
rehabilitacji.
Zostań w domu!
W marcu 2020 roku po raz pierwszy zmuszeni byliśmy zweryfikować
nasze plany, a Państwo swoje potrzeby i oczekiwania wobec nas.
Wraz z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego spowodowanego
COVID 19 podjęliśmy się zaspokojenia podstawowych potrzeb osób,
które w tym trudnym czasie zostały dotknięte sytuacją kryzysową
spowodowaną chorobą, jak również utratą pracy. Marzec i kwiecień
to przede wszystkim zwiększenie liczby osób korzystających ze
wsparcia w postaci doraźnej pomocy finansowej w postaci zasiłków
celowych, ale też wsparcie w zakresie dożywiania. W wyniku współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (PKPS) udało się
pozyskać żywność, która w postaci paczek składających się z produktów o długim terminie ważności trafiła do mieszkańców Gminy
Słupno. Tą właśnie pomoc żywnościową staraliśmy się świadczyć
regularnie do chwili obecnej.
Wówczas też skierowaliśmy szczególne wsparcie do osób starszych, rozszerzyliśmy ofertę usług opiekuńczych oraz bezpośredniego wsparcia seniorów. Szczególne znaczenie dla osób pozostających w domach miały właśnie usługi opiekuńcze oraz wsparcie
asystentów osobistych osób niepełnosprawnych świadczących
usługi w miejscu zamieszkania. Stopniowo w okresie letnim udało
się powrócić do regularnych spotkań prozdrowotnych oraz spotkań

integracyjnych. W okresie letnich mieszkańcy Gminy Słupno uczestniczyli w wycieczce do Sierpca, spotykali się regularnie na zajęciach
z rękodzieła, nordic walking oraz rehabilitacji, w tym rehabilitacji
w warunkach domowych. Dnia 23 października miał odbyć się kolejny bal z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W związku
z kolejną falą wzrostu zachorowań na COVID 19, w tym także zachorowań na terenie Gminy Słupno podjęliśmy decyzję o przełożeniu
balu. Na chwilę obecną sytuacja nie pozwala nam określić terminu
wznowienia regularnych spotkań z osobami starszymi w ramach
Centrum Rozwoju Seniora, spotkań z młodzieżą w ramach Klubu
Wolontariatu i spotkań z mieszkańcami w ramach rozwoju kompetencji rodzicielskich i bieżącego wsparcia.
Pracownicy Ośrodka również zmuszeni byli zreorganizować rodzaj
i zakres świadczonej pomocy. Zdajemy sobie sprawę ze szczególnej
roli Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie zagrożenia epidemicznego i z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Niestety bardzo
często oczekiwania społecznej pozostają dużo wyższe niż realne
możliwości prawne i faktyczne. Zdajemy sobie sprawę, że część
z Państwa została zamknięta w domach z powodu choroby, choroby członka rodziny czy też kwarantanny. To powoduje poczucie frustracji, zagubienia jak również bezradności. Niestety długa izolacja
bywa również powodem konfliktów rodzinnych, nasilenia gniewu,
kłopotów z alkoholem, a także kłopotów finansowych. Dlatego też
zachęcam wszystkich do kontaktów z psychologiem, asystentem
rodziny czy też pracownikami socjalnymi. Kryzysowe sytuacje wymagają szczególnych rozwiązań i nie bójmy się z nich skorzystać.
Pomoc w czasie kwarantanny
Mieszkańcy odbywający kwarantannę w wyniku decyzji administracyjnej Sanepidu mogą zgłosić się z prośbą o wsparcie w zakresie zakupów – z uwagi na sytuację wyjątkową koszt zakupów
w związku z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb pokrywa Ośrodek
Pomocy Społecznej. Należy jednak pamiętać, że zaspokajane są
wówczas podstawowe potrzeby a do takich należy żywność i podstawowe środki chemiczne.
Wspieraj seniora!
W tym czasie izolacji pamiętajmy również o osobach starszych
– naszych rodzicach, dziadkach, sąsiadach i przyjaciołach. Osoby
starsze pełnią szczególną rolę w życiu społecznym. Po wycofaniu
z aktywnego życia zawodowego większość osób wspiera swoje
dzieci w wychowywaniu wnucząt i angażuje się w życie rodzinne.
Bardzo często po raz kolejny odkładają swoje potrzeby na rzecz
potrze rodziny, dlatego też wszelkie działania Gminnego Ośrodka
Pomocy Społeczne nakierowane były na integrację środowiska
osób starszych, integrację społeczną oraz aktywizację i poszerzanie więzi sąsiedzkich. Od 23 października zawiesiliśmy również
wszelki działania w ramach projektu Centrum Rozwoju Seniora.
Działania na rzecz osób starszych zdecydowaliśmy się przekierować na wsparcie związane z koniecznością pozostania w domach
i ograniczenia w przemieszczaniu się. Zdajemy sobie sprawę, jak
istotne jest zapewnienie osobom starszym pomocy w tym szczególnym czasie. Wiele osób na co dzień mieszka samodzielnie.
I teraz, gdy szczególnie należy powstrzymać się od odwiedzin bliskich, jest szczególnie trudno. Dlatego też na bieżąco udzielamy
wsparcia psychologicznego, prowadzimy liczne rozmowy z osobami starszymi i staramy się koncentrować na dostarczaniu niezbędnych środków do życia. W ramach programy rządowego Wspieraj
seniora, każda osoba starsza lub niepełnosprawna, może liczyć
na pomoc w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych
nie wymagających upoważnienia. W przypadku tego konkretnego
programu koszty zakupów ponosi osoba starsza, natomiast pracownicy Ośrodka dostarczą wszystko do domu bez konieczności
przemieszczania się.
Nie bójmy się prosić o pomoc!
Dziś, w czasie pandemii wyjątkowo łatwo o kryzys - po utracie pracy, obniżeniu wynagrodzenia, chorobie. To ważne, by mieszkańcy
w sytuacji kryzysowej wiedzieli, że mogą skorzystać z pomocy nawet jeśli do tej pory nigdy z ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej nie korzystali. Prośba o pomoc nie jest powodem do
wstydu – to znak, że nadszedł w naszym życiu moment, gdy sami
nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć narastających problemów, czy
to problemów rodzinnych, zdrowotnych, jak również finansowych.
Pomoc mieszkańcom to wielka odpowiedzialność. Należy realizować ją rzetelnie, sprawiedliwie, ale też obiektywnie.
Pamiętajmy jednak, że odpowiedzialna pomoc nie zawsze jest
zgodna z Państwa oczekiwaniami. Często psycholog lub pracownik socjalny mówi rzeczy, których wcale nie chcemy słyszeć. Często
też negujemy naszą sytuację… pamiętajmy że pomoc nie oznacza
zrobienia czegoś za nas, oznacza wsparcie, motywację i zachętę do
zmiany naszych nawyków.
Pamiętajmy również, że pracownik socjalny nie jest w stanie przezwyciężyć obiektywnych przeszkód, załagodzić wszelkich konflik-

Magdalena Szochner Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie

tów. Często zmiana postaw i zmiana życia to bardzo ciężka praca,
w której potrzeba przewodnika i wsparcia. COVID 19 zmienił nasze
życie, zamknął nas w domach i odizolował od otoczenia. Dlatego
też każdy dzień powinien być dla nas pracą nad naszym życiem.
Pamiętajmy, że pomoc to również zrozumienie drugiego człowieka
– wsparcie i wiara w to że się uda. Nadejdzie piękny czas. Ważne żebyśmy nie bali się pomocy dawać i brać. W tym szczególnym okresie
życzymy wszystkim zdrowia i spokoju! Do zobaczenia wkrótce!
NA CO MOŻEMY LICZYĆ?
1. Wsparcie finansowe w postaci zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2. Pomoc żywnościowa w postaci paczek składających się z produktów
spożywczych.
3. Pomoc w czasie kwarantanny w postaci zakupów produktów podstawowej potrzeby – wsparcie dotyczy osób oficjalnie skierowanych
na kwarantannę decyzją Sanepidu.
4. Dożywianie dzieci w wieku szkolnym w sytuacji nauczania zdalnego
realizowane w formie wsparcia finansowego przekazywanego rodzicom lub opiekunom dzieci.
5. Usługi opiekuńcze przysługujące osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają
pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania.
7. Asystent rodziny świadczący wsparcie rodzinom przeżywającym
kłopoty wychowawcze lub niewydolnym wychowawczo.
8. Asystent osoby niepełnosprawnej świadczący wsparcie osobom
niepełnosprawnym m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności
społecznej.
9. Wsparcie seniora ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków
higieny osobistej.
10. Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze (500+).
NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC – ZADZWOŃ!!! GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE - 24 261 91 78
Magdalena Szochner – Siemińska
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„KARTKA ŚWIĄTECZNA BOŻE NARODZENIE 2020”
III miejsce - Karol, lat 5

III miejsce - Małgosia, lat 4

wyróżnienie - Pola, lat 10
I miejsce - Ula, lat 6

II miejsce - Amelia, lat 11

WYSTAWA POKONKURSOWA

wyróżnienie - Łucja, lat 9

