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Szanowni Czytelnicy,

30 września 2021 r. zakończył się narodowy Spis Powszechny ludno-
ści i mieszkań 2021. był on realizowany w czasie pandemii i w bardzo 
zmiennych warunkach. Wspólną pracą i zaangażowaniem udało nam 
się go zakończyć z wynikiem 108%, co uplasowało Gminę Słupno na 
drugim miejscu w powiecie płockim. uzyskany wynik szczególnie 
cieszy i napawa dumą ponieważ mieszkańcy gminy po raz kolejny 
wykazali się wzorową postawą obywatelską. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za udział w spisie. Podziękowania składam również 
rachmistrzom, Gminnemu Punktowi Spisowemu, oraz wszystkim za-
angażowanym w jego realizację. Zgodnie z wykazami GuS-u w gmi-
nie Słupno do spisania było 2814 mieszkań i 8129 osób. Pierwsze wy-
niki zakończonego właśnie narodowego Spisu Powszechnego 2021 
zostaną opublikowane w styczniu 2022 r.
od czerwca w Gminie Słupno działa Punkt Szczepień Powszechnych. 
Znajduje się on przy ulicy miszewskiej 8b. Według najnowszych rzą-
dowych danych (stan na 2 listopada) na 8129 mieszkańców, zaszcze-
piło się 4621 osób, w tym ii dawką 4514 osób, co stanowi 55,5 % 
mieszkańców gminy. Wynik ten plasuje gminę na 212 miejscu w ogól-
nopolskim rankingu szczepień i na pierwszym w powiecie. osoby 
zainteresowane szczepieniem w Punkcie Szczepień Powszech-
nych mogą nadal zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu  
501-746-676. osoby, które nie mają możliwości samodzielnego dotar-

cia do punktu szczepień 
lub dysponują orzecze-
niem o znacznym stop-
niu niepełnosprawno-
ści, pomoc w dotarciu 
na szczepienie zapew-
nia Gminny ośrodek Po-
mocy Społecznej. Szcze-
pienie jest indywidualną  
i osobistą decyzją każde-
go z nas. Szczepienia przeciwko coViD-19 jest obecnie jedynym gwaran-
tem powrotu do normalności. Zaszczepmy się, by zapewnić bezpieczeń-
stwo rodzinie, znajomym i naszym współpracownikom. Szczepienia to 
wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności.
Przypominamy, że wszystkie rodziny z trojgiem i więcej dzieci z te-
renu Gminy Słupno mogą przystąpić do Programu Słupieńska Karta 
Dużej rodziny 3+ . Karta uprawnia do korzystania z ulg w opłatach za 
czynsz, wodę, śmieci, żłobek, przedszkole, czy zajęcia w GoK. Szcze-
gółowe informacje w sekretariacie GoPS w Słupnie lub pod numerem 
telefonu 24 261 91 78 oraz na stronie: www.gops.slupno.eu

agnieszka ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno

Gmina słupno wysoko w ogólnopolskim  
rankingu samorządów! 

pOzOsTaŁe GMinY pOWiaTU 
pŁOCkieGO daLekO W TYLe!!!

Dziennik ekonomiczno-prawny „rzeczpospolita” 26 października 2021 
r. ogłosił wyniki rankingu samorządów na podstawie danych za 2020 
rok. spośród 1533 gmin wiejskich Gmina słupno zajęła 2 miejsce 
w Województwie Mazowieckim i wysokie 16 miejsce w kraju.
ranking Samorządów „rzeczpospolitej” jest jednym z najbardziej 
uznanych, prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. od 17 
lat redakcja „rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz 
w Polsce, wyłania i pokazuje te samorządy, które najlepiej dba-
ją o swój zrównoważony rozwój. oceniane są efekty działań miast 
i gmin w zakresie troski o jakość życia mieszkańców, stan środowi-
ska oraz rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów 
i zarządzania. Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia 
rankingu Samorządów są bazy danych GuS i ministerstwa finansów 
oraz informacje udzielone przez samorządy.

mimo, że rok 2020 był wyjątkowy ze względu na pandemię 
i niewątpliwie należał do tych trudniejszych, tym bardziej cieszy 
wysoka ocena kapituły. Pokazuje, że mimo trudności, starania 
wójta, radnych, pracowników i wszystkich mieszkańców wspie-
rających rozwój Słupna, mają przełożenie na realne efekty pracy 
i zauważane są przez niezależnych ekspertów. Drugie miejsce na 
mazowszu to nasz wspólny sukces. tegoroczne wysokie miejsce 
w rankingu Samorządów „rzeczpospolitej” to ogromne wyróż-
nienie i motywacja do dalszego rozwoju Gminy Słupno w kolej-
nych latach. tak wysokie miejsce pokazuje, że Gmina Słupno 
utrzymuje wysoki poziom pod względem kondycji finansowej, 
zarządzania, jak również inwestycji gminnych.

agnieszka ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno

GMina MieJsCe

Gmina słupno 16
Gmina Stara biała 693 

Gmina Łąck 1106 

Gmina brudzeń Duży 1265 

Gmina bielsk 1272

Gmina Staroźreby 1323

Gmina nowy Duninów 1352

Gmina bodzanów 1376 

Gmina radzanowo 1481 

Gmina bulkowo 1489

Gmina mała Wieś 1503 
Dane: Ranking Samorządów Rzeczpospolitej XVII edycja

Gmina słupno
adres: ul. miszewska 8a,
09-472 Słupno, woj. mazowieckie
tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu

Godziny pracy Urzędu Gminy w słupnie
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00

dyżur wójta - przyjęcia interesantów  
w każdą środę od 8.00 - 16.30

numer konta bankowego  
prowadzonego dla dochodów Gminy słupno:
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020
ViStula bank Spółdzielczy
SWift dla przelewów zagranicznych – GoPZPlPW

nip GMina sŁUpnO
774-32-13-464

nip Urząd GMinY sŁUpnO 
774-22-93-320

reGOn 
611015997

numery telefonów:
Sekretariat (24) 267 95 61
biuro obsługi mieszkańca (24) 267 95 60
biuro rady Gminy (24) 267 95 88

Urząd stanu Cywilnego i Wydział spraw Obywatelskich
(24) 267 95 70

Wydział Budżetowo – księgowy 
Skarbnik - (24) 267 95 77
Główny księgowy - (24) 267 95 79
Podatki i opłaty lokalne -
(24) 267 95 80; (24) 267 95 79

Wydział nieruchomości
i Gospodarki komunalnej: 
(24) 267 95 73 
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67

Wydział inwestycji, infrastruktury i rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91

Wydział Ochrony Środowiska  
i Gospodarki komunalnej
(24) 267 95 81 - naczelnik wydziału
(24) 267 95 62 - woda
(24) 267 95 75 - rolnictwo
(24) 267 95 85 - odpady

kadry:
(24) 267 95 66

promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 88

Jednostki organizacyjne 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie 
- (24) 261 91 78
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie  
- (24) 266-72-80
Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s w cekanowie 
- (24) 386-27-55
Gminny Żłobek w Słupnie
- 728-336-860
Samorządowe Przedszkole „niezapominajka” 
- (24) 260 22 01 

szkoły
Szkoła Podstawowa im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie  
- (24) 261-29-28
Szkoła Podstawowa im. małego Powstańca w Święcieńcu
- (24) 260 65 18
Szkoła Podstawowa im. Ziemi mazowieckiej w liszynie
- (24) 261-29-22

„Głos słupna” 
Miesięcznik Samorządowy Gminy Słupno. 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.

adres: 
Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie, 
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno
Tel.: (24) 386 27 55, 
e-mail: promocja@slupno.eu, 
strona internetowa: www.slupno.eu
redaguje zespół
redaktor naczelny: Magdalena Kubacka
druk: Drukarnia Szmydt, 
ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, 
e-mail: szmydt@onet.pl
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GMina sŁUpnO LidereM W pOzYskiWaniU dOTaCJi 
- 13.453.987,00 zŁ na inWesTYCJe W GMinie

Gmina słupno jako lider w powiecie płockim w pozyskiwaniu do-
tacji, została zaproszona do Warszawy aby z rąk Wojewody Mazo-
wieckiego odebrać symboliczną promesę. 

Priorytetowym celem Gminy Słupno jest realizacja inwestycji gmin-
nych, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. aby zapewnić 
prawidłowy rozwój naszej gminy niezbędne jest pozyskanie dodatko-
wych środków zasilających budżet gminny. W tym celu sukcesywnie 
są składane wnioski w odpowiedzi na ogłaszane nabory. możemy po-
chwalić się sukcesami na tym polu. tylko do połowy 2021 roku Gmina 
Słupno otrzymała następujące środki: 
•	 960 000,00zł na realizację zadania pod nazwą arkadia mazo-

wiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – słupno 
wraz z przebudową mostu i infrastrukturą w ramach rządowe-
go funduszu inwestycji lokalnych – ii nabór wniosków o uzyska-
nie środków funduszu Przeciwdziałania coViD-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego. 

•	 619 269,84zł dofinansowanie w ramach Funduszu dróg samo-
rządowych na rok 2021. Zadanie Budowa ul. stepowej w nowym 
Gulczewie, gmina Słupno – etap ii.

•	 829  971,00zł dotacji z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego na dofinansowanie realizacji zadania „budowa żłob-
ka i świetlicy w nowym Gulczewie.” w ramach „instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego”. 

•	 97 944zł przyznana pomocy finansowej z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu 
Wsparcia infrastruktury sportowej MazOWsze 2021”

•	 25  000,00zł w formie dotacji celowej na modernizację budyn-
ku użytkowanego przez jednostkę ochotniczej Straży Pożarnej 
w cekanowie ze środków województwa mazowieckiego w ra-
mach zadania „maZoWiecKie StraŻnice oSP-2021” 

•	 10 000zł przyznanie pomoc finansowa ze środków własnych bu-
dżetu Województwa mazowieckiego w ramach w ramach „mazo-

wieckiego instrumentu aktywizacji Sołectw maZoWSZe 2021” 
dla sołectwa mijakowo na zakup lamp solarnych.

•	 10 000zł przyznanie pomoc finansowa ze środków własnych bu-
dżetu Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
instrumentu aktywizacji sołectw MazOWsze 2021” dla so-
łectwa rydzyno na zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świe-
tlicy wiejskiej.

•	 10 000zł przyznanie pomoc finansowa ze środków własnych bu-
dżetu Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
instrumentu aktywizacji sołectw MazOWsze 2021” dla sołec-
twa miszewko Strzałkowskie na budowę siłowni na powietrzu.

W związku z wydarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 
w lipcu tego roku Gmina zmuszona była zrezygnować z dofinansowa-
nia w wysokości stu siedemdziesiąt tysięcy złotych na budowę drogi 
do Szelig. Dotacja została otrzymana ze środków własnych budżetu 
Województwa mazowieckiego. W tym samym czasie Gmina Słupno 
wystąpiła do Wojewody mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowa-
nie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj.:
1. budowa mostu w ciągu drogi gminnej w Szeligach wraz  

z drogami dojazdowymi– 3 607 212,50zł.
2. odbudowa drogi gminnej w mijakowie - dojazdy do mostu – 160 

993,21zł.
3. odbudowa ścieżki rowerowej w miejscowości miszewko Stefany 

i Święcieniec – 172 503,72zł.
4. odbudowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni ul. modrzewiowej 

w Słupnie – 379 707,59zł.
5. odbudowa nawierzchni i infrastruktury orlika lekkoatletycznego 

przy Szkole Podstawowej im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słup-
nie – 343 121,91zł.

6. odbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „nie-
zapominajka” w Słupnie – 145 240,37zł.

Z całej w/w puli tj. blisko pięciu milionów złotych, czekamy na podpi-
sanie umowy na odbudowę dróg dojazdowych do mostu w mijakowie.
Koniec października przyniósł ponownie dobre informacja doty-
czące składanych przez Gminę Słupno wniosków o dofinansowa-
nie. Z przyjemnością informujemy, że Sejmik Województwa ma-
zowieckiego na posiedzeniu w dniu 12 października br. zatwierdził 
do dofinansowania projekty w ramach instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa ma-
zowieckiego. na liście tej znalazł się projekt arkadia Mazowiec-
ka – przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – słupno wraz 
z przebudową mostu i infrastrukturą. w kwocie trzy miliony 
dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siediem 
złotych, z następującym montażem finansowym: 
w roku 2022 – 500 000,00 zł,
w roku 2023 – 1 000 000,00 zł,
w roku 2024 – 1 713 987,00 zł. 
Weryfikacja kosztorysów, następnie rozstrzygniecie postępowania 
przetargowego pozwoli na uszczegółowienie powyższych wartości. 
jednak możemy poinformować, że projekt pod nazwą „przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Liszyno-słupno (ul. pocztowa) wraz 
z przebudową mostu na rzece słupiance oraz drogami osiedlowy-
mi (ul. Bociania, żurawia, Orla)”, wraz z zaprojektowanym oświe-

tleniem ulicznym będzie realizowany. Warunkiem do jej realizacji 
jest konieczność podpisania umowy na ten cel do końca 2023 roku.

jednak najbardziej satysfakcjonującą informacją tego miesiąc oka-
zało się ogłoszenie wyników naboru „pOLski Ład” na ten nabór 
Gmina Słupno składała wnioski w lipcu 2021 roku czyli chwilę po na-
wałnicy jaka nawiedziła nasze tereny. akceptację rządu Dwa z nich 
uzyskały dwa z nich, tj.: „Budowa infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej na terenie Gminy słupno” przyznano środki wysokości 
ośmiu milionów złotych oraz „Budowa mostu i dróg dojazdowych 
w miejscowości szeligi gm. słupno - usuwanie skutków powodzi.” 
–przyznano środki wysokości dwa miliony czterysta siedemdzie-
siąt tysięcy złotych. 
Zadania wodno-kanalizacyjne ujęte we wniosku to ponad 40 projek-
tów inwestycyjnych, polegających na rozbudowie i przebudowie sie-
ci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wśród nich znalazła miejsce: 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. calineczki, rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej osiedla mieszkaniowego nad Słupianką przy ul. 
Pocztowej ,modernizacja SuW mijakowo wraz z połączeniem do sys-
temu wodociągowego mijakowo - Gulczewo – Słupno, budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w PGr Gulczewo, przebudowa sieci wodociągo-
wej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. międzylas w bo-
rowiczkach - Pieńkach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku 
miszewka Strzałkowskiego, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w Wykowie. 
zadania te realizowane będą w okresie powyżej dwunastu miesięcy 
i w dużej większości zaspokoją oczekiwania obecnych i przyszłych 
mieszkańców Gminy słupno w tym zakresie. dla porównania tylko 
w roku 2021 na nowe inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne Gmi-
na słupno wydała około 1 mln zł. 
Budowa mostu w szeligach wraz z drogami dojazdowymi, ze wzglę-
du na swój charakter planowana jest do realizacji w roku 2022.

Joanna Wereszczyńska
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zMianY kOMUnikaCYJne W GMinie sŁUpnO
Od 1 września umożliwiony został przejazd pojazdów w ciągu 
przebudowanej ulicy pocztowej w słupnie, oraz nowo wybudo-
wanym mostem na rzece słupiance. W związku z tym zmianie 
uległa trasa linii gminnej s-3, która powróciła na ul pocztową. 
ponownie obsługiwane są więc przystanki słupno GOps oraz 
słupno Bociania, na których w dni robocze w zależności od kie-
runku dostępne jest 9-10 kursów tej linii. podobnie, od 1 wrze-
śnia wymienione przystanki objęte zostały obsługą linią G-1, 
z której korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły podsta-
wowej w słupnie. Likwidacja objazdu przez Wykowo znacznie 
skróciła czas dojazdu do słupna. 
na linii 130 zostały przywrócone dwie pary kursów (oznaczonych 
w rozkładzie jazdy jako S-wykonywane w dni nauki szkolnej) o godz. 
6:49 i 15:51 z Szelig, oraz o godz. 5:55 i 14:50 z przystanku jachowicza 
teatr w Płocku. Po zmianach rozkładu z początku 2020r utrzymy-
wana jest nadal zwiększona ilość kursów umożliwiających dojazd do 
Płocka między 7.00 a 8.00 rano - w godzinach najbardziej intensyw-

nych dojazdów do Płocka. Dostępne są trzy kolejne kursy osiągające 
centrum Płocka o godzinach: 7:10, 7:30, 7:44.
na liniach wykorzystywanych przez uczniów szkół podstawowych 
w Słupnie, liszynie i Święcieńcu (G1 do G4)- od 1 września nastąpiła 
seria korekt rozkładowych wynikających z dostosowania kursów do 
nowych planów lekcji w szkołach. ostatnie zmiany nastąpiły 13 i 20 
września. Ponownie wprowadzono kurs linii G3 na zajęcia dodatkowe 
o 7.00 rano w szkole w Święcieńcu. na linii G1 wprowadzono dojazd do 
wschodniej części Wykowa, dotychczas nieobsługiwanej. na liniach 
G2 i G4 wprowadzono w środy cztery, a nie trzy jak dotychczas kursy 
powrotne popołudniowe, z uwagi na większą niż w latach poprzed-
nich ilość klas kończących naukę o godz. 14:30, utrzymując kursy dla 
klas kończących naukę o godz. 12:35, 13:35 i 15:25.
obecnie na czterech liniach wykonywanych jest 10 kursów (w śro-
dy 12 kursów) popołudniowych ze Szkoły w Słupnie. jeszcze w roku 
szkolnym 2018/19 było to 5 kursów na trzech liniach. Podwyższeniu 
uległ też standard wykorzystywanych autobusów. (W.e.)

rYdzYnO 
Ma nOWeGO 
sOŁTYsa
Z końcem sierpnia Pan Sławomir Więcek złożył rezygnację z peł-
nienia funkcji sołtysa wsi rydzyno. rezygnacja skutkowała z dniem 
1 września 2021r. Zgodnie z uchwałą rady Gminy Słupno z dnia 25 
czerwca 2018 r. w takiej sytuacji Wójt jest zobowiązany ogłosić ter-
min, miejsce i porządek zebrania mieszkańców, na którym przepro-
wadzone będą wybory Sołtysa. W tym przypadku nie dotyczyło to 
rady Sołeckiej, która pozostała w niezmienionym składzie.
W związku z powyższym mieszkańcy sołectwa rydzyno zostali po-
wiadomieni o zebraniu w świetlicy wiejskiej w rydzynie w dniu 23 
września 2021r. tego dnia odbyły się wybory sołtysa. mieszkańcy 
jednogłośnie wybrali do pełnienia tej funkcji Panią urszulę Zyg-
mundt. nowo wybranej Pani Sołtys gratulujemy oraz życzymy wielu 
satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej. (M.k.)

aKtualnoŚci

ŚWiaTŁOWód W sŁUpnie W przYszŁYM rOkU?

Temat budowy sieci światłowodowej intryguje mieszkańców 
Gminy słupno od wielu miesięcy. aby rozwiać wątpliwości na 
ten temat chcielibyśmy poinformować, że gmina słupno zosta-
ła objęta projektem budowy inwestycji programu Operacyjnego 
polska Cyfrowa (pOpC) „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wyso-
kich przepustowościach”. inwestorem na terenie powiatu płoc-
kiego jest neXera sp. z o.o.
Sieć światłowodowa PoPc ma za zadanie dostarczyć internet szero-
kopasmowy mieszkańcom całej Polski, w szczególności w miejscach, 
w których inne inwestycje prywatne byłyby nieopłacalne lub koszt 
ich realizacji spoczywałby bezpośrednio na mieszkańcach. jednak 
w pierwszym etapie projekt skierowany jest do placówek oświato-
wych, które w ramach ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej uzyskają bez-
płatny internet dla swoich uczniów. Planowany termin realizacji tego 
zadania planowany jest do końca 2021 roku. 
Z informacji uzyskanych od Pana Pawła Zaorskiego – pracownika fir-
my neXera, wynika, że już w styczniu 2022 roku szkoły z terenu Gmi-
ny Słupno będą mogły korzystać z internetu szerokopasmowego. re-
alizacja i etapu otworzyła możliwość rozbudowy sieci światłowodowej 
umożliwiając dostęp do internetu zarówno mieszkańcom jak i firmom 
działającym na terenie naszej Gminy. Planowany termin realizacji ii 
etapu planowany jest do końca 2022 roku. oznacza to, że mieszkańcy 
gminy będą mogli korzystać ze światłowodu już w przyszłym roku.

W jaki sposób będzie można korzystać z internetu?
otóż neXera Sp. z o.o. jest operatorem hurtowym, oznacza to, że 
za korzystanie ze światłowodu płacą operatorzy detaliczni (ogólno-
polscy i lokalni), którzy podpisali umowę z firmą neXera. użytkow-
nicy końcowi, czyli mieszkańcy i firmy z terenu Gminy Słupno będą 
podpisywać umowy na dostarczenie internetu, uiszczając opłaty 
bezpośrednio operatorowi, na którego ofertę się zdecydowali. Prze-
widywane usługi detaliczne świadczone za pośrednictwem sieci 
neXera to między innymi dostęp do internetu, telewizji cyfrowej 
oraz wideo na żądanie. Przy realizacji projektu zarówno budowana 
jest nowa infrastruktura, jak i w znacznym stopniu wykorzystywana 
jest już istniejąca podbudowa energetyczna oraz istniejące, wybudo-
wane przez Gminę Słupno kanały technologiczne.
aktualnie przedstawiciele firmy neXera pracują na terenie Gminy 
słupno w celu uzgodnienia możliwości dostępu do poszczególnych 
nieruchomości.urząd Gminy w Słupnie sukcesywnie realizuje spływa-
jące wnioski, wydając decyzje wyrażające zgodę na lokalizację projek-
towanych urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych. jednocześnie 
trwają prace związane z budową zaprojektowanej sieci światłowodowej.
Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad jego realiza-
cji można uzyskać na stronach operatora neXera Sp. z o.o.: https://
www.nexera.pl/pl/ oraz na stronie samego projektu: https://www.
polskacyfrowa.gov.pl/

rs
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TrzY MiLiOnY dLa MieszkańCóW 
na UsŁUGi spOŁeCzne

CenTrUM UsŁUG spOŁeCznYCH W GMinie sŁUpnO
ustawa z 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez cen-
trum usług społecznych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. ustawa 
stwarza możliwości na realizowanie usług społecznych przez centrum 
usług Społecznych. Gmina Słupno działając w ramach Programu ope-
racyjnego Wiedza edukacja rozwój realizowanego przez ministerstwo 
rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przystąpiła do projektu pilotażo-
wego pn. Centrum Usług społecznych w Gminie słupno. realizowany 
projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany od 1.01.2021 roku do 
31.05.2023 roku. na realizację nowych usług społecznych w tym okresie 
Gmina otrzymała 3 110 978,85 zł. oznacza to cały pakiet nowych usług 
dla mieszkańców Gminy związanych z zaspokojeniem potrzeb związa-
nych z usługami, które do tej pory nie były realizowane.
uzyskanie środków finansowych na realizację nowych usług społecznych 
jest wielkim sukcesem Gminy Słupno – w pilotażu bierze bowiem udział 
tylko 10 Gmin z terenu całej Polski. oznacza to, że pozostałe Gminy, które 
chcą rozszerzyć wsparcie dla mieszkańców o nowe usługi społeczne, mu-
szą zrobić to przy wykorzystaniu własnych środków finansowych.
Zadaniem centrum usług Społecznych jest KoorDynacja i inte-
Gracja usług na poziomie lokalnym oraz zwiększenie zakresu tych 
usług dla mieszkańców Gminy Słupno przy jednoczesnym wsparciu 
organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Do re-
alizacji zadań zaangażowany będzie nie tylko Gminny ośrodek Pomo-
cy Społecznej/ centrum usług Społecznych, ale również organizacje 
pozarządowe. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału mieszkań-
ców, którzy w realny sposób będą mogli zaangażować się w działania 
o charakterze integracyjnym i wspierającym.

reaLne pOTrzeBY MieszkańCóW
celem realizacji nowych usług społecznych jest dostosowanie ich do re-
alnych potrzeb mieszkańców Gminy. Dlatego też pakiet usług odpowiada 
na potrzeby poszczególnych grup społecznych i zagadnień takich jak:
•	 rodzina,
•	 Zdrowie,
•	 niepełnosprawność,
•	 bezrobocie.
jako Gmina jesteśmy po to, by wspierać mieszkańców. Stąd pomoc 
społeczna nie może ograniczać się do przyznawania świadczeń fi-
nansowych dla relatywnie wąskiej liczby osób. Pomoc mieszkańcom 
powinna mieć charakter wielowymiarowy i uwzględniać wszelkie 
potrzeby mieszkańców. osoby starsze potrzebują bowiem usług 
medycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowo – re-
kreacyjnych i wielu innych. Dłuższe życie nie zawsze jest symbolem 
dobrej jakości. Dlatego też Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie sukcesywnie starał się zaspokajać na bieżąco osoby star-
sze oraz niepełnosprawne realizując projekty finansowane ze środ-
ków zewnętrznych, jak np. centrum aktywizacji Seniora realizowany 
w lata 2017 - 2019, a następnie centrum rozwoju Seniora realizo-
wany w latach 2020 do chwili obecnej. Projekty te przyczyniły się do 
integracji środowiska osób starszych, wsparcia ich w zakresie aktyw-
ności społecznej i zachęciły do integracji ze środowiskiem lokalnym. 
Podobną rolę odegrały projekty realizowane na rzecz osób bezrobot-
nych m.in. Klub integracji Społecznej w Gminie Słupno. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, iż potrzeby mieszkańców rosną i zmie-
niają się. Z przeprowadzonej Diagnozy wynika gwałtowny wzrost za-
potrzebowania na usług zdrowotne a także na usługi związane z pod-
noszeniem jakości życia. Stąd w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców 
uruchamiamy pakiet szczepień, który będzie rozwijany w kolejnych 
latach, by jak najpełniej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

dLa kOGO UsŁUGi spOŁeCzne?
centrum usług Społecznych ukierunkowane jest na świadczenie 
usług kompleksowych w obszarach, które do tej pory nie były obję-
te wsparciem Gminy, bądź wsparcie to miało charakter częściowy. 
nowe usługi społeczne przeznaczone są dla około 600 mieszkań-
ców Gminy słupno, w tym dla osób, które z pomocy społecznej do 
chwili obecnej nie korzystały. realizacja usług zakłada zindywidu-
alizowane podejście do potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym 
zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w realizowane na terenie 
gminy inicjatywy. mieszkańcy Gminy będą uczestniczyć w projekcie 
w dwojaki sposób tj. : będą bezpośrednimi odbiorcami usług społecz-

nych, a także będą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji usług opar-
tych na wolontariacie, samopomocy i wsparciu sąsiedzkim, działal-
ności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Wspieranie rOdzinY
Działając aktywnie na rzecz osób starszych nie zapominamy o po-
trzebach dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci wymagających 
szczególne wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, 
wydobywania szczególnych umiejętności a często większej uwagi. 
Dlatego też w ramach nowych usług społecznych powstanie placów-
ka Wsparcia dla dzieci i Młodzieży z siedzibą w świetlicy w Wyko-
wie. Placówka będzie w sposób naturalny dopełnieniem pracy pro-
wadzonej przez szkoły, Gminny ośrodek Kultury a także asystentów 
rodziny działających w obszarze pomocy społecznej.
W zajęciach placówki uczestniczyć będą dzieci i młodzież w wieku od 
6 roku życia do 15 roku życia. 
W ramach zadania realizowane będą zajęcia z zakresu: 
•	 poradnictwa lub terapii pedagogicznej,
•	 zajęcia animacyjne,
•	 zajęcia w zakresie pomocy w nauce z przedmiotów: matematyka, 

język polski, język angielski.
Działaniom tym towarzyszyć będą usługi specjalistyczne na rzecz 
dzieci i młodzieży z zakresu: 
•	 poradnictwa i/lub terapii logopedycznej,
•	 poradnictwa i/lub terapii psychologicznej, 
•	 poradnictwa i/lub terapii taktylnej i/lub integracji sensorycznej,
•	 indywidualne zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej dla dziecka. 
oznacza to kompleksowe wsparcie dziecka w procesie rozwoju w miej-
scu jego zamieszkania. naturalnie realizując zadanie z zakresu wsparcia 
dzieci i młodzieży nie zapominamy o rozrywce. Działaniom na rzecz dzie-
ci towarzyszyć będą animacje prowadzone w środowisku lokalnym. tym 
sposobem świetlica stanowić będzie naturalne dopełnienie działającego 
w Gminie Słupno klubu Wolontariatu zrzeszającego młode osoby chcą-
ce realizować wsparcie na rzecz tych, którzy go potrzebują. 
Utworzenie grupy wsparcia dla rodzin z dziećmi jest kolejnym ele-
mentem wsparcia rodzin. Zdarza się, iż jesteśmy zbyt zabiegani, 
zbyt zapracowani a tym samym zatracamy umiejętność komunikacji 
– również z osobami nam najbliższymi tj. naszymi dziećmi. 
Zajęcia grupy wsparcia będą dotyczyć:
•	 problematyki poprawy kompetencji i większej świadomości sie-

bie jako rodzica, 
•	 wszechstronnego rozwoju dzieci i zbudowania kompetencji rodzi-

ców i opiekunów w zakresie inteligencji emocjonalnej, 
•	 empatii, 
•	 poprawy komunikacji w rodzinie i uzyskania poczucia radości i sa-

tysfakcji z rodzicielstwa. 
Zajęcia przeznaczone będą zarówno dla rodziców i dzieci. 
jednocześnie nie zapominamy o osobach starszych i tych, które 
bardzo często mają problem z poruszaniem – uruchamiamy zatem 
program dowozu obiadów do osób starszych, które nie są w stanie 
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.

Wspieranie OsóB niepeŁnOspraWnYCH
Pakiet wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych przewiduje przede 
wszystkim wsparcie w postaci uczestnictwa w turnusach rehabilita-
cyjnych oraz grupę wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnościami.
Turnus rehabilitacyjny obejmuje:
•	 zapewnienie co najmniej 2 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie 

(od 2 do 13 dnia pobytu) dla każdego uczestnika turnusu, właści-
we dla osób ze schorzeniami,

•	 wyżywienie obejmujące w każdym dniu śniadanie, obiad dwuda-
niowy z napojem i kolację;

•	 zapewnienie przewozu uczestników turnusów (autokar) na trasie 
Słupno – miejsce pobytu - Słupno.

jednocześnie należy pamiętać, że turnusy rehabilitacyjne przezna-
czone są dla osób z niepełnosprawnościami.
Podobnie jak w przypadku grupy wsparcia dla rodzin zakładamy, iż 
szczególnego wsparcia wymagają również te rodziny, które opiekują się 
osobami niepełnosprawnymi tj. seniorami, dziećmi, osobami dorosłymi. 
Warsztaty obejmują:
•	 zajęcia w zakresie stresu osoby obciążonej obowiązkiem opieki 

nad osobą zależną, 
•	 technik radzenia sobie ze stresem, 
•	 technik redukcji stresu, 
•	 mechanizmu współuzależnienia, 
•	 mechanizmu organizacji i zarządzania czasem, 
•	 wytchnieniowych form wsparcia organizowanych przez instytu-

cje pomocy społecznej. 
•	 ponadto warsztaty obejmują zajęcia w zakresie technik relaksa-

cji, form organizacji odpoczynku, oraz zajęcia relaksacyjne. 

prOMOCJa i OCHrOna zdrOWia
całkowitą nowość w zakresie nowych usług spo-
łecznych stanowi pakiet zdrowie. Przewiduje on kompleksową ofer-
tę wsparcia realizowaną przez podmiot medyczny a skierowaną do 
mieszkańców Gminy Słupno.
•	 Szczepienia przeciw grypie dla dorosłych,
•	 Szczepienia przeciw grypie dla dzieci i młodzieży,
•	 Szczepienia HPV – pełen pakiet obejmujący 3 dawki,
•	 Wady postawy – diagnostyka, program ćwiczeń i działania edukacyjne,
badania przesiewowe wzroku/ optometria wraz z terapią widzenia
pakieT szCzepień CaŁkOWiCie jest całkowicie niezaLeżnY Od 
dOCHOdU. Kluczem jest wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy 
ich stanu zdrowia we współpracy z podmiotami medycznymi a jed-
nocześnie popularyzacja wiedzy na temat zdrowego stylu życia zwią-
zana m.in. z motywacją do ćwiczeń czy zdrowego odżywiania. 
realizując program zdrowie nie zapominamy również o osobach, któ-
re na co dzień wydają na leki niebagatelne sumy. Dla tych osób ofe-
rujemy choć częściowe wsparcie tj. leki dla seniora – pakiet 300 zł 
w formie karty przedpłaconej, która będzie realizowana w aptekach 
aVena. Karta może pokryć koszty leków a jednocześnie przyczynić 
się do odciążenia domowego budżetu w tym zakresie. oznacza to, 
iż szczególne znaczenie w tym zakresie będzie miał również dochód 
rodziny ubiegającej się o wsparcie w tym zakresie.

reinTeGraCJa zaWOdOWa i spOŁeCzna
Pomimo realizacji systematycznego wsparcia na rzecz 
osób bezrobotnych, problem bezrobocia na terenie powiatu płockie-
go a także na terenie Gminy Słupno pozostaje. Dlatego też najnow-
sze wsparcie na rzecz osób bezrobotnych ma charakter kompleksowy 
i pełny. obejmuje ono:
•	 indywidualne poradnictwo psychologiczne, 
•	 indywidualny trening kompetencji społecznych, życiowych i ro-

dzicielskich, 
•	 wsparcie trenera budżetowego,
•	 Wsparcie trenera zdrowego żywienia, 
•	 Wsparcie trenera - doradcy zawodowego.
realizowane wsparcie będzie miało charakter indywidualny – pozwo-
li to trenerom lepiej dopasować potrzeby uczestników i wypracować 
pełną ścieżkę aktywizacji zawodowej. W następnym etapie uczest-
nicy zostaną skierowani na kursy zawodowe tj.:
•	 Sprzedawca z obsługą komputera z certyfikatem ecDl,
•	 opiekun osoby starszej, 
•	 florystyka, 
•	 Kosmetyczka, 
•	 operator wózka jezdniowego z egzaminem uDt, 
•	 fryzjer, 
•	 Kurs kroju i szycia, 
•	 Przedstawiciel handlowy, 
•	 Pomoc kuchenna, 
•	 obsługa stacji lPG. 
natomiast po ukończeniu szkolenia odbędą pŁaTne sTaże za-
WOdOWe U WYBranYCH przez sieBie praCOdaWCóW. fak-
tycznie oferujemy zatem możliwość podjęcia zatrudnienia na okres 
próbny, przetestowania swoich możliwości. Pracodawca korzysta, 
gdyż nie ponosi kosztów utrzymania pracownika, natomiast pracow-
nik zyskuje nowe doświadczenie zawodowe.

Ważna informacja…. by skorzystać z wsparcia w projekcie a także sze-
regu zajęć towarzyszących wystarczy być mieszkańcem Gminy Słupno. 
Wszelkie pytania i wątpliwości rozwieją pracownicy Gminnego ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17. ewentu-
alnie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (24) 261 95 43. 

Magdalena szochner-siemińska
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W okresie od 3 września aż do 21 września odbywały się kolejne 
spotkania Wójta z mieszkańcami. podczas nich przekazane były 
mieszkańcom przede wszystkim informacje o zrealizowanych 
inwestycjach na terenie sołectwa oraz całej gminy, planach do 
budżetu Gminy słupno na rok 2022. W spotkaniach uczestniczy-
li również naczelnicy Urzędu Gminy w słupnie oraz dyrektorzy 
Ośrodków, którzy bardzo szczegółowo omówili swoje działania 
i opowiedzieli o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz 
wykorzystywaniu środków budżetowych. 
Z uwagi na różnorodność spraw, które dotyczą poszczególnych miej-
scowości, zebrania odbyły się w każdym sołectwie oddzielnie. były 
one także okazją do zgłaszania przez mieszkańców wniosków do za-
łatwienia przez władze samorządowe. W spotkaniach uczestniczyli 
także radni Gminy Słupno, Sołtysi i rady Sołeckie.
na każdym ze spotkań agnieszka ruclak- Zastępca Wójta Gminy bar-
dzo szczegółowo opowiedziała o Punkcie Szczepień Powszechnych 
w Słupnie mieszczącym się przy ul. miszewskiej 8b oraz trwającym 
w tym czasie narodowym Spisie ludności i mieszkań 2021. Z uwagi 
na kończący się termin, była możliwość dokonania spisu u dyżurują-
cego pracownika urzędu. 
marcin Zawadka pochwalił się osiągnięciami szkół z terenu gminy 
Słupno, tj: najlepszymi wynikami z egzaminu ósmoklasisty w po-
wiecie płockim, kreatywnymi i sportowymi projektami szkolnymi, 
podpisanymi umowami na profilaktyką stomatologiczną. Doskona-

łe wyniki w nauce przełożyły się na największą ilość przyznanych 
w tym roku Stypendiów Wójta Gminy Słupno. Z początkiem roku 
pierwszą wypłatę w wysokości 150 zł otrzymało 96 uczniom szkół 
podstawowych z naszego terenu. Kolejna taka kwota wpłynie na ich 
konta w styczniu 2022r. Dodatkowo sześciu uczniów szkół ponad-
podstawowych otrzyma w tym roku stypendia w wysokości po 200 
zł wypłacanym miesięcznie przez cały rok szkolny. 
mieszkańcy Gminy uzyskali informacje na temat programów rzą-
dowych. Szczegółowych informacji udzieliła Pani Dominika Kac-
przyńska – naczelnik Wydziału ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodno-Kanalizacyjnej, w tym: o konieczności wymiany pieców i do-
finansowaniu z programu „czyste Powietrze”, możliwości ubiega-
nia się o środki na fotowoltaikę z programu „mój Prąd”. Dodatkowo 
w każdym sołectwie, które nie ma podłączonej kanalizacji sanitarnej 
poinformowano o kontrolach zbiorników bezodpływowych. będą one 
przeprowadzane na naszym terenie z uwagi na konieczność stoso-
wania ustawy. W miejscowościach, w których rozwinięta jest kana-
lizacja powstaje problem wrzucania zanieczyszczeń do odpływów, 
co powoduje częste zapychanie się i awarie przepompowni na tych 
terenach. Koszt naprawy a nawet wymiany ma znaczący wpływ na 
stawki za wodę. Dlatego konieczne jest uświadomienie społeczeń-
stwa o następstwach takiego działania. jednym z kluczowych tego-
rocznych inwestycji na terenie Słupna jest powstanie PSZoK Słupno 
przy ul. Pocztowej, o którym bardzo dokładnie opowiedziała Pani na-
czelnik na każdym ze spotkań. najbardziej interesującą informacją 
dla każdego mieszkańca jest nagłośniona przez media sprawa nie-
legalnie podrzuconych nieczystości na terenie stacji kontroli pojaz-
dów w starym Gulczewie. za zutylizowanie niebezpiecznego środka 
Gmina słupno zapłaci 158 tys. zł w myśl ustawy o odpadach. Przypo-
mnijmy, że podobny przypadek miał miejsce na terenie Wyszogrodu 
na stacji tego samego właściciela.

o projektach unijnych i programach rządowych realizowanych przez 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie bardzo dokładnie 
opowiedziała Pani magdalena Szochner-Siemińska – Dyrektor GoPS 
Słupno. jedną z najważniejszych jest informacja o świadczeniach 500 
plus oraz 300 plus, które od przyszłego roku zostają przeniesione do 
ZuS. Wnioski będzie można wysyłać tylko elektronicznie, natomiast 
pieniądze będą wysyłane na konta bankowe. Po okresie pandemicz-
nym rozpoczęły się działania dla seniorów w ramach projektu cen-
trum aktywizacji Seniora, natomiast w październiku ruszyły niektóre 
zadania w ramach centrum usług Społecznych.
bożena Wernik – Dyrektor GoK Słupno i Gminnej biblioteki Publicz-
nej opowiedziała o wydarzeniach zorganizowanych dla społeczności 
lokalnej w tym roku przez instytucje kultury. Szczegółowo przedsta-
wiła ofertę skierowaną do mieszkańców na nowy rok szkolny, m.in.: 
warsztaty teatralne (dla dzieci i dorosłych), zajęcia z aerobiku, jogi, 
zdrowego kręgosłupa, języka angielskiego, spotkania autorskie. 
Dzieci z terenu gminy mogą korzystać z zajęć tanecznych, muzycz-
nych i wokalnych zorganizowanych przez GoK Słupno oraz z ogrom-
nego księgozbioru biblioteki w Słupnie.
W każdym z sołectw Pani joanna Wereszczyńska – naczelnik 
Wydziału inwestycji, infrastruktury i rozwoju Gminy szczegóło-
wo wymieniła inwestycje zrealizowane w gminie oraz te które są 
w trakcie realizacji i w planach na przyszłe lata. omówione zostały 
przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców danego sołectwa 
w funduszu sołeckim. tematem najbardziej interesującym okaza-
ła się kończąca się przebudowa mostu przy ul. Pocztowej w Słup-
nie oraz nowy żłobek i świetlica budowana w nowym Gulczewie. 
W borowiczkach Pieńkach mieszkańcy rozmawiali o rozwoju ulicy 
Piastowskiej i utrudnieniach związanych z jej budową. W miszew-
ku Strzałkowskim, miszewku Stefany, mijakowie oraz Święcieńcu 
społeczność lokalna dowiedziała się o nowych boiskach do koszy-

kówki. jeden z nich powstał przy świetlicy w miszewku Strzałkow-
skim, natomiast drugi przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu. 
Dodatkowo na spotkaniach omówione zostały z mieszkańcami 
zmiany w organizacji ruchu na drogach gminnych w miejscowości 
cekanowo, liszyno i Wykowo. również na drodze powiatowej do 
Święcieńca zwrócono uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa na 
drogach poprzez na przykład montaż progów zwalniających. Wójt 
Gminy Słupno podkreślał, iż decyzja o ich umieszczeniu zależy od 
mieszkańców sołectwa, którzy wskażą miejsce ich budowy. Przy 
okazji Pani joanna Wereszczyńska przypomniała o uzyskanych do-
tacjach inwestycyjnych w wysokości blisko trzech milionów zło-
tych w pierwszej połowie roku.
najbardziej interesującym tematem na spotkaniach była powódź, 
która nawiedziła Gminę Słupno dwa razy w ostatnim roku. mar-
cin Zawadka- Wójt Gminy, bardzo dokładnie przedstawił szkody 
wyrządzone przez nawałnicę jaka przeszła na naszym terenie 
w nocy z 17/18 lipca 2021r. oraz ich naprawie, która potrwa jesz-
cze kilka miesięcy. Wraz z naczelnikami wymienił uszkodzone in-
westycje gminne i koszty ich naprawy. opowiedział o zasadach 
udzielania pomocy dla mieszkańców gminy oraz środkach na ten 
cel, które pochodzą z budżetu gminy z uwagi na brak uznania za-
istniałej powodzi na naszym terenie za „stan klęski żywiołowej”. 
omówione zostały również możliwości pozyskania odszkodowań 
oraz dofinansowań rządowych, które mogłyby pomóc w odbu-
dowie gminy. rozmowy na zebraniach dotyczyły w dużej mierze 
podjętych przez władze gminy działań zmierzających do uniknię-
cia takich sytuacji w przyszłości. Wójt wspomniał o powołanym 
na drugi dzień po powodzi sztabie kryzysowych, komisji do sza-
cowania strat oraz spotkania z Wiceministrem Klimatu – jackiem 
ozdobą. rozmowa z mieszkańcami o zaistniałej sytuacji spowo-
dowała złożenie przez mieszkańców petycji w sprawie podjęcia 
niezwłocznych działań mających na celu uporządkowanie koryta 
rzeki Słupianki. W wyniku złożonego pisma rada Gminy Słupno 
w dniu 16 września 2021r. podjęła uchwałę w sprawie apelu do 
Prezesa rady ministrów o opracowanie rządowego programu re-
gulacji koryta rzeki Słupianki. 

Magdalena kubacka

aKtualnoŚci

W OGniU pYTań W każdYM 
sOŁeCTWie
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zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej... takim mianem 
zostały nazwane ogromne straty Gminy słupno po zjawiskach at-
mosferycznych jakie nawiedziły teren naszej gminy w drugiej po-
łowie lipca 2021r.
jak ogromne straty poniosła gmina Słupno informowaliśmy Państwa 
na bieżąco zarówno poprzez internet jak i w specjalnie poświęconym 
tej tematyce „Głosie Słupna”.
Po kilku tygodniach od tych trudnych zdarzeń chcielibyśmy Państwu 
przedstawić działania jakie zostały podjęte przez Wójta i urząd Gmi-
ny w tej kryzysowej sytuacji oraz efekty tych działań. 
na początek kilka faktów. aura w drugiej połowie lipca nie była dla 
nas łaskawa. W nocy z czternastego na piętnasty lipca opad deszczu 
trwał przez całą noc. maksymalne chwilowe natężenie opadów jakie 
zostały zarejestrowane na obrazach radarowych lokalnie osiągały 
wartość rzędu 85-95 mm/ godz. (dane z imGW). towarzyszący tym 
deszczom wiatr spowodował wiele strat na terenie gminy. W tym po-
łamane drzewa pozrywane dachy jak również liczne uszkodzenia linii 
energetycznych. Skutkiem tych zdarzeń był długotrwały brak prądu 
w wielu regionach gminy Słupno zwłaszcza uciążliwych dla części 
nowego Gulczewa, części cekanowa, borowiczek –Pieniek, rydzyna, 
Samborza, mijakowa i miszewka Stefany. Pracownicy urzędu Gmi-
ny Słupno przyjęli i przekazali do „energa operatora” zgłoszenia od 
mieszkańców liczone w dziesiątkach.
17 lipca 2021r stacja meteorologiczna w barcikowie zanotowała w godzi-
nach między 19.00 a 21.00 opad o wysokości 113,10mm/godzinę co odpo-
wiada 113,10 l/m2, natomiast instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie podał, że opad deszczu zakończył się około 40 minut po 
północy. jednak najintensywniejsze opady wystąpiły pomiędzy godziną 
21.20 a 21.50 natężenie opadu jakie zostało zarejestrowane osiągały 
w tym czasie wartość rzędu 130-250mm/godz. (130 do 250 l na m2)! 
na tej podstawie można przyjąć, że na obszarze gminy Słupno za-
równo w nocy z 14/15 lipca jak i z 17/18 lipca wystąpiły opady deszczu 
o charakterze deszczu nawalnego (współczynnik wydajności osiągał 
wartość 4,0) takich zdarzeń na obszarze gminy Słupno nie pamiętamy.
te ponadnormatywne opady na terenie gminy Słupno skutkowały 
napełnieniem się wszystkich rowów i dopływów Słupianki i spływu 
wód z pól co spowodowało:
•	 zerwanie mostu w m. szeligi,
•	 zerwanie dróg dojazdowych do mostu w m. Mijakowo,
•	 zerwanie drogi w Miszewku stefany,
•	 zerwanie trzech przepustów w m. Barcikowo,
•	 zalanie ulicy pocztowej na odcinku ok 1,5 km,
•	 zalanie oczyszczalni ścieków i przepompowni, 
•	 zarwanie ulicy Modrzewiowej i uszkodzenie systemu kanaliza-

cji sanitarnej na odcinku ok 100m,
•	 zalanie terenów przy ulicy kościelnej: parku nad słupianką, 

placu zabaw przy szkole, zniszczenie placu zabaw przy przed-
szkolu niezapominajka, zniszczenie nawierzchni Orlika lekko-
atletycznego przy szkole w słupnie,

•	 przerwanie tzw. zbiornika retencyjnego w górnym biegu słupianki.
to z kolei spowodowało gwałtowny spływ ogromnej ilości wody nie-
mieszczącej się korycie rzeki, zalewającej wszystko na swojej drodze łącz-
nie z zalaniem tzw. przegrody dolinowej – drogi do Wykowa oraz przy-
ległych pól uprawnych i zamieszkanych posesji o powierzchni ok 200ha.
Gminne centrum Zarządzania Kryzysowego w tym okresie przyjęło bli-
sko 400 zgłoszeń o zdarzeniach związanych ze skutkami nawałnic. 
ochotnicza Straż Pożarna z terenu gminy Słupno interweniowała w tym 
okresie to jest od 14 do 20 lipca w trybie ciągłym przez 24 godziny na 
dobę. Zajmowali się usuwaniem powalonych drzew zabezpieczeniem 
posesji, wypompowywaniem wody z zalanych i podtopionych budynków, 
udrażnianiem Słupianki, układaniem worków z piaskiem zabezpieczają-
cych budynki, ale również udostępnieniem agregatu do podtrzymania 
pracy respiratora i ewakuacją ludności. W akcji brały udział wszystkie 
jednostki oSP z gminy Słupno wspomagane przez jednostki oSP z innych 
gmin dysponowane przez PSP Płock, biorącą czynny udział w działaniach 
na terenie naszej gminy. W akcji brało udział około 200 strażaków w tym 
100 tylko z terenu naszej gminy.
już w niedzielę (18 lipca) z samego rana zwołano Sztab kryzysowy, w któ-
rym udział wzięli: Pan jacek Starczewski – Komendant PSP w Płocku, 
Pan edward mysera – PSP, Pan Krzysztof różalski – oSP Słupno, Pan 
Piotr feliniak- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Pani urszula 
cendlewska- Kierownik, nadzór wodny w Płocku, Pan Piotr jakubowski 
– Kierownik Powiatowego biura Zarządzania Kryzysowego oraz pracow-
nicy urzędu Gminy w Słupnie: Pani agnieszka ruclak – Wicewójt, Pani 
joanna Wereszczyńska, Pan rafał Graczyk, Pan tomasz ulicki, Pan marek 
matusiewicz. Przedstawiono na spotkaniu zniszczenia na terenie gminy 
spowodowane wystąpieniem z koryta rzeki Słupianki. na drugi dzień 
w urzędzie Gminy w Słupnie Wójt Gminy Słupno - marcin Zawadka zwo-
łał kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym wzięli udział: Pan 
jacek ozdoba – Sekretarz Stanu w ministerstwie Klimatu i Środowiska, 
Pani anna trzeciakowska – Dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, Pan tomasz Wujek – zastępca Dyrektora rZGW ds. ochrony 
Przed Powodzią i Suszą, Pan Piotr jakubowski – kierownik biura Zarządza-
nia Kryzysowego Powiatu Płockiego, Pan jacek Starczewski – Zastępca 
Komendanta miejskiego PSP w Płocku. Podczas spotkania Wójt przypo-
mniał, że podobna katastrofa w gminie miała miejsce w roku 2010, kiedy 

to odpowiednie wtedy instytucje obiecywały działania zabezpieczające 
mieszkańców. jednak w jego ocenie wszelkie prace dotyczące wykonania 
były niewystarczające. Przedstawiciele rZGW zapewnili o przepro-
wadzeniu w najbliższym czasie prac interwencyjnych polegających 
na usuwaniu gałęzi i drzew uniemożliwiających przepływ wody na 
rzece oraz zmianie harmonogramu i planu prac zadań inwestycyjnych 
zabezpieczających mieszkańców gminy Słupno przed kolejną powo-
dzią. Prace miały się wiązać m.in. z naprawą uszkodzonego koryta 
rzeki w jej dolnej części oraz podwyższeniu wału przeciwpowodzio-
wego. W dalszej perspektywie planowane bylo stworzenie zbiornika 
retencyjnego zbierającego wody opadowe. 
Działania Władz Gminy Słupno były wielotorowe, skupiały się 
w pierwszej kolejności na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkań-
com Gminy Słupno.
W wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywioło-
we do Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zgłosiły się 
120 rodziny, w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez pracowni-
ków socjalnych względem szkód w budynkach mieszkalnych potwier-
dzono je u 29 rodzin.
już 19 lipca 2021r Wójt Gminy Słupno powołał gminną Komisję ds. 
ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej na 
terenie gminy Słupno. Działania komisji miały na celu ocenę strat 
oraz przygotowanie wniosku zgodnie z Wytycznymi ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i administracji składanego za pośrednictwem 
Wojewody w celu pozyskania środków z rezerwy celowej budżetu 
państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. Spełniając warunki określone w wytycznych między innymi 
takie jak 5% próg strat w stosunku do dochodów, czy też zgłosze-
nie zadań jedynie powyżej 50 000zł, Komisja przygotowała wniosek 
wraz z protokołami, kosztorysami, ekspertyzami i dokumentacją fo-
tograficzną na kwotę ponad 4,8 mln złotych. 
W dniu 11 sierpnia, Wójt osobiście złożył wniosek na ręce Wojewody ma-
zowieckiego Konstantego radziwiłła. ten powołał Komisję Wojewódzką 
która w dniu 25 sierpnia na miejscu dokonała weryfikacji strat, w efekcie 
pozytywnie opiniując dwa zadania na łączną wartość ca. 3,7mln zł. 
negatywna rekomendacja dotyczyła tych obiektów co do których pod-
jęto działania i usunięto uszkodzenia przywracając do użytku lokalnego 
przed przybyciem komisji czego skutkiem był brak możliwości weryfi-
kacji i brak rekomendacji. cóż, może trzeba było trwać w tym bałaganie 
ponad miesiąc…. oceńcie Państwo sami. Prace komisji trwają nadal, a my 
wyczekujemy dalszych decyzji, bo wszak jest październik a ewentualną 
dotację trzeba wykorzystać w tym roku kalendarzowym! 
równolegle z usuwaniem skutków nawałnicy realizowanych w zakre-
sie własnego budżetu gminy, zlecenie i nadzorowanie prac na uszko-
dzonych obiektach, podjęto starania o pozyskanie mostu tymczaso-
wego dla miejscowości Szeligi. W dniu 20 lipca na podstawie ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym Wójt marcin Zawadka wystąpił z wnio-
skiem o budowę tymczasowych mostów na rzece biskupce w miej-
scowości Szeligi i mijakowo. na podstawie tego wniosku Wojewoda 
mazowiecki złożył wniosek do ministra obrony narodowej o wydzie-
lenie sił i środków do budowy tymczasowych przepraw mostowych 
na terenie gminy Słupno. W efekcie tych działań Zarządzeniem ope-
racyjnym Dowódcy Generalnego rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 22 
lipca br odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele 
2 Pułku inżynieryjnego. Po oględzinach w terenie wykonano eksper-
tyzę mostu w mijakowie, który warunkowo został dopuszczony do 
użytku po wykonaniu zaleconych w ekspertyzie prac, oraz ustalono 
ścieżkę postępowania przy budowie mostu tymczasowego w Szeli-
gach. Przygotowana przez Panią major mgr inż. justynę murawską 
-Pytel stosowna dokumentacje techniczną uzyskała zaświadczenie 
pozwalające na realizację obiektu tymczasowego, a Wójt marcin 
Zawadka po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezesa rady ministrów 
w sprawie udostępnienia konstrukcji, 3 sierpnia, podpisał umowę 
na użyczenie konstrukcji składanego mostu drogowego z rządową 
agencją rezerw Strategicznych. 
Po przygotowaniu przez firmę Zielony ogród, na zlecenie gminy, tere-
nu, to jest usunięcie rumowiska i umocowanie brzegów, 20 żołnierzy 
z 2 Pułku inżynieryjnego z inowrocławia pod dowództwem Pani po-
rucznik alicji ostrowskiej złożyło konstrukcję mostu tymczasowego.
W dniu 08 sierpnia most tymczasowy został przekazany do użyt-

kowania dla mieszkańców, tym samym po trzech tygodniach od ze-
rwania mostu przywrócono komunikację dla miejscowości szeligi. 
most tymczasowy został postawiony na okres 180 dni, w tym cza-
sie przygotowana zostanie dokumentacja projektowa do odbudowy 
przeprawy mostowej w Szeligach. 
obecnie trwają przygotowania do prac remontowych zmierzających 
do odbudowy dróg dojazdowych do mostu w mijakowie. Ponadto 
przygotowywana jest dokumentacja przetargowej na odbudowę na-
wierzchni i infrastruktury orlika lekkoatletycznego przy Szkole Pod-
stawowej im. abp. a.j. nowowiejskiego w Słupnie, oraz odbudowę 
placu zabaw przy przedszkolu „niezapominajka” w Słupnie. Dzięki 
dobrej woli sponsorów otrzymaliśmy środki na odbudowę placu za-
baw w wysokości blisko 120 tys. złotych. nawierzchnię sfinansował 
PonZio PolSKa S.a. natomiast zabawki na plac zabaw zostały 
zakupione ze środków przekazanych przez PHu irP radaszkiewicz 
robert, miK beton Sp. z o. oraz fundacja Pern.
Wart podkreślenia jest również fakt, że w dniu 18 sierpnia 2021r 
mazowiecki Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego powołał 
komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budow-
lanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, dotyczącego zdarzenia polegającego 
na przelaniu się wody przez korpus ziemny przegrody suchego zbior-
nika na rzece Słupiance w jej km 8+036 i w konsekwencji rozmycia 
budowli z obu stron upustu przegrody. członkami komisji są również 
przedstawiciele Gminy Słupno. Prace komisji trwają.
Wobec braku pełnienia przez obiekt jego funkcji, w przypadku wystą-
pienia deszczy nawalnych, istnieje ryzyko wystąpienia podtopień na 
większym obszarze niż gdyby obiekt istniał. oznacza to, że sytuacja 
której doświadczyli mieszkańcy Gminy Słupno w lipcu 2021r z dużym 
prawdopodobieństwem może się powtórzyć. W obliczu takiego faktu 
Komisja zobowiązała Wody Polskie jako zarządcę obiektu do informo-
wania o ewentualnych zagrożeniach terenów i miejscowej ludności.
W dniu 04 października mazowiecki Wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego wydał decyzję w której nałożył na Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie obowiązek przedłożenia ekspertyzy 
dotyczącej ustalenia przyczyn zniszczenia przegrody suchego zbior-
nika oraz zakres i termin uprządkowania terenu katastrofy i zabez-
pieczenie obiektu jak również wskazanie działań niezbędnych do 
usunięcia skutków katastrofy, tak aby przedmiotowy obiekt mógł 
funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.
W dniu 15 września 2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne przekazało 
pisemną informację z zakresu uszkodzenia przegrody suchego zbiornika 
na rzece Słupiance. opisane zostały zniszczenia zbiornika. Dodatkowo 
Pan Piotr feliniak – Dyrektor PGW Wody Polskie zaznaczył w piśmie, że 
„W przypadku wystąpienia deszczy nawalnych brak budowli może 
spowodować podtopienia na większym obszarze, niż w sytuacji gdy 
budowla istniała” W dokumencie przekazanym przez Woody Polskie 
opisane zostały działania podjęte przez PGW Wody Polskie, tj.: po-
wiadomienie odpowiednich instytucji o zaistniałej sytuacji, dokonanie 
oględzin, wykonanie odpowiedniego oznakowania uszkodzonej budow-
li, monitorowanie stanu rzeki Słupianki. W piśmie zapewniono prace 
utrzymaniowe polegające na wykoszeniu porostów ze skarp i da cieków. 
jednak nie ma ani słowa o planach inwestycyjnych, o których wspomnia-
no podczas sztabu kryzysowego w dniu 19 lipca 2021r. 
W związku z powyższym 16 września podczas sesji rady Gminy Słup-
no została podjęta uchwała nr 253/Xl/21 w sprawie apelu do Prezesa 
rady ministrów o opracowaniu rządowego programu regulacji koryta 
rzeki Słupianki. Podjęta uchwała była następstwem petycji złożonej 
przez mieszkańców gminy Słupno, którzy proszą o podjęcie niezwłocz-
nych działań mających na celu uporządkowanie koryta rzeki Słupianki. 
Zarówno petycja jak i podjęta uchwała została niezwłocznie przesłana 
do Pana Przemysława Dacy – Prezesa PGW Wody Polskie, Pani anny 
Łukaszewskiej-trzeciakowskiej - Dyrektora rZGW w Warszawie oraz 
Pana Piotra feliniaka – Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku. 
Kluczowym postulatem zarówno mieszkańców, jak i władz gmin-
nych jest gruntowna przebudowa i duża inwestycja, która pozwoli na 
znaczne podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. czy taka 
inwestycja planowana jest w najbliższym czasie? 

naczelnik Wydziału inwestycji infrastruktury i rozwoju 
Joanna Wereszczyńska

aKtualnoŚci

CO daLeJ ze sŁUpianką?
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FUndUsz sOŁeCki na 2022 rOk pOdzieLOnY!
fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, 
które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 
służących poprawie warunków ich życia. jest to forma budżetu par-
tycypacyjnego, która w praktyce polega na współtworzeniu budżetu 
przez obywateli (w tym przypadku mieszkańców sołectwa) zwią-
zanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio. W miastach czy 
województwach spotykamy się z podziałem budżetu obywatelskie-
go, natomiast gminnym odpowiednikiem takiej formuły jest fundusz 
Sołecki regulowany ustawą z dnia 21 lutego 2014r. aktem prawnym 

wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, 
który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na tere-
nie sołectwa. Dzięki wprowadzonej ustawie nastąpił znaczny wzrost 
aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. 
W tym celu zwołuje się zebranie wiejskie czyli mieszkańców danego 
sołectwa, którzy podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane 
ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na 
tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. 
Wysokość środków na dane sołectwo obliczana jest wg ustawowego 

wzoru uwzględniającego liczbę mieszkańców obszaru oraz wykonywa-
ne wydatki w ostatnich dwóch lat. Dlatego wysokość kwoty, jaką dane 
sołectwo może przeznaczyć na ten cel różni się od siebie. 
W myśl ustawy o funduszu sołeckim do końca września mija ter-
min składania przez sołtysów wniosków o realizację funduszu 
sołeckiego na przyszły rok. Dlatego, jak co roku mieszkańcy sie-
demnastu sołectw spotkali się na zebraniu wiejskim w celu po-
działu funduszu sołeckiego na przyszły rok. Do dnia 30 września 
sołtysi przedstawili w/w wnioski. (M.k.)

BOrOWiCzki-pieńki:
kwota na 2022r.: 67.162,03 zł

Planowane inwestycje:
•	 utwardzenie ulicy Wiejskiej na terenie sołectwa – ul. Pod-

dębiec – 10.000,00 zł
•	 zakup tablic na ogłoszenie (3 sztuki) – 3.300,00 zł
•	 remont i modernizacja dachu świetlicy – 26.000,00 zł
•	 malowanie świetlicy na zewnątrz – 10.000,00 zł
•	 doposażenie świetlicy /zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy – 17.862,03 zł

sŁUpnO:
kwota na 2022r.: 79.954,80 zł

Planowane inwestycje:
•	 zakup garażu dla oSP Słupno – 20.000,00 zł
•	 spowalniacze na ul. Piaski, Wiosennej (2 szt.) – 7.000,00 zł
•	 doposażenie, ogrodzenie, doświetlenie placu zabaw przy 

ul. Pocztowej – 10.000,00 zł
•	 oprawa uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę pomor-

dowanych Polaków w Słupnie – 3.000,00 zł
•	 remonty, naprawa dróg – 39.954,80 zł

nOWe GULCzeWO:
kwota na 2022r.: 79.954,80 zł

Planowane inwestycje:
•	 zakup wyposażenia świetlicy budowanej przy żłobku 

w nowym Gulczewie – 20.000,00 zł
•	 zakup wyposażenia namiotu/świetlicy w sprzęt rekreacyj-

no-sportowy (dostawa, montaż ścian szczytowych z bla-
chy, drzwi, furtki) – 41.954,80 zł

•	 piknik rodzinny z zawodami i nagrodami – 18.000,00 zł

CekanOWO:
kwota na 2022r.: 79.954,80 zł

Planowane inwestycje:
•	 zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków-ratowników 

z oSP cekanowo (12 kompletów) – 30.000,00 zł
•	 zakup lamp solarnych celem montażu w cekanowie – 

15.000,00 zł
•	 zakup destruktu w celu utwardzenia ulic w cekanowie – 

34.954,80 zł

MirOsŁaW:
kwota na 2022r.: 34.380,56 zł

Planowane inwestycje:
•	 remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie 

tłuczniem lub destruktem) – 32.780,56 zł
•	 zakup i montaż tablic ogłoszeniowych (2 szt.) – 1.600,00 zł

sTare GULCzeWO:
kwota na 2022r.: 33.181,24 zł

Planowane inwestycje:
•	 budowa oświetlenia na odcinku 300m przy ul. Działkowej 

– 20.000,00 zł
•	 utwardzenie drogi na ul. Granicznej – 13.181,24 zł

LiszYnO:
kwota na 2022r.: 46.853,51 zł

Planowane inwestycje:
•	 organizacja imprezy kulturalno-sportowe – 15.000,00 zł
•	 zakup lamp solarnych (2 szt.) – 10.000,00 zł
•	 wymiana podbitki dachowej na wiacie biesiadnej (demon-

taż i montaż) – 6.000,00 zł
•	 zakup drewnianego domku narzędziowego izolowanego 

termicznie ((wymiary min….. 2,5 x 3,0m) – 10.000,00 zł
•	 malowanie wiaty biesiadnej, stołów, zabudowa szczytów 

wiaty drewnem oraz boków osłonami przeźroczystymi – 
5.853,51 zł

MiszeWkO sTeFanY:
kwota na 2022r.: 27.504,45 zł

Planowane inwestycje:
•	 piknik rodzinny z zawodami - 5.500,00 zł
•	 kontynuacja zagospodarowania siłowni przy świetlicy – 

22.004,45 zł

rYdzYnO:
kwota na 2022r.: 31.582,15 zł

Planowane inwestycje:
•	 zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty – 

6.400,00 zł
•	 zakup tablic informacyjnych drewnianych – 2.182,15 zł
•	 wyposażenie świetlicy i wiaty biesiadnej – 10.000,00 zł
•	 organizacja imprezy kulturalno-sportowej – 3.000,00 zł
•	 zakup i montaż lamp solarnych – 10.000,00 zł

saMBórz:
kwota na 2022r.: 25.905,36 zł

Planowane inwestycje:
•	 utwardzenie tłuczniem drogi gminnej od posesji P. Pie-

trzak do drogi powiatowej – 25.905,36 zł

szeLiGi:
kwota na 2022r.: 23.826,53 zł

Planowane inwestycje:
•	 zakup i montaż rury oraz zabezpieczenie cementem wy-

rwy – 3.826,53 zł
•	 remont drogi gminnej – asfalt w stronę cekanowa – 

10.000,00 zł
•	 zakup i montaż ulicznych lamp solarnych – 10.000,00 zł

BarCikOWO:
kwota na 2022r.: 31.422,24 zł

Planowane inwestycje:
•	 organizacja Dnia Dziecka – 4.000,00 zł
•	 remont drogi wiejskiej – 27.422,24 zł

BieLinO:
kwota na 2022r.: 35.020,20 zł

Planowane inwestycje:
•	 zakup gruntów pod plac zabaw – 35.020,20 zł

ŚWięCienieC:
kwota na 2022r.: 35.260,07 zł

Planowane inwestycje:
•	 piknik integracyjny połączone z zawodami sportowymi – 

5.000,00 zł
•	 zakup i montaż lampy oświetleniowej leD – 4.500,00 zł
•	 dofinansowanie do wymiany nawierzchni placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Święcieńcu – 5.000,00 zł
•	 remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 20.760,07 zł

MiJakOWO:
kwota na 2022r.: 24.626,08 zł

Planowane inwestycje:
•	 dofinansowanie do zakupu samochodu pożarnego dla oSP 

mijakowo – 24.626,08 zł

MiszeWkO sTrzaŁkOWskie:
kwota na 2022r.: 33.980,79 zł

Planowane inwestycje:
•	 piknik integracyjny mieszkańców – 6.000,00 zł
•	 namiot imprezowy – 4.000,00 zł
•	 materiały do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej – 

1.00,00 zł
•	 kontynuacja budowy siłowni na powietrzu – 22.980,00 zł

WYkOWO:
kwota na 2022r.: 45.414,33 zł

Planowane inwestycje:
•	 remont przystanku – 7.000,00 zł
•	 zakup i montaż (3 szt.) latarni solarnych – 12.000,00 zł
•	 zakup i montaż (4 szt.) tablic informacyjnych – 5.000,00 zł
•	 piknik rodzinny – 5.000,00 zł
•	 ogrodzenie świetlicy wiejskiej (kontynuacja) – 16.414,33 zł
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nOWY sprzęT dLa Osp ze sŁUpna

strażacy, ochotnicy z jednostek Osp z terenu gminy słupno zosta-
li w tym roku wyposażeni w niezbędny sprzęt do swoich działań 
w terenie. Wsparcie otrzymały jednostki biorące udział w działa-
niach przeciwpowodziowych w związku z przekroczeniem stanów 
alarmowych na rzece Wiśle w 2021 roku
W sierpniu w ramach iV edycji Programu pod nazwą „Zakup sprzę-
tu ratowniczego i umundurowania -2021” zakupiono nowy sprzęt 
mający zastosowanie bezpośrednio do prowadzenia akcji ratowni-
czo-gaśniczych, mundury galowe i koszarowe oraz przeprowadzono 
modernizację wodno-kanalizacyjną przy budynku oSP. Łączna kwota 
dofinansowania ze Starostwa Powiatowego to 18.400,00zł, nato-
miast Gmina Słupno dołożyła 4.821,62zł.
Dodatkowo na początku października strażacy z oSP Słupno otrzymali: 
pilarkę ratowniczą, agregat prądotwórczy (pow.11 kVa), 10-cio metrowy 
wąż hydrauliczny, wentylator oddymiający oraz zbiornik brezentowy. 
Wartość sprzętu wyniosła 40 tys. zł. Środki na zakup sprzętu w wyso-
kości 20-tu tysięcy złotych pochodzą z dofinansowania Samorządu Wo-
jewództwa mazowieckiego, które uruchomiło zadanie pn.: „oSP -2021” 
wspierając gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej. Pozostałą kwotę dołożyła Gmina Słupno.
ochotnicza jednostka w cekanowie otrzymała podobne dofinan-
sowanie na sprzęt. Ponad 37 tys. złotych zostało przeznaczone 
na: dwa aparaty powietrzne wysokociśnieniowy z maską i sygna-
lizatorem bezruchu, butle kompozytową do aparatu powietrzne-

go, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, dwie pary spodni 
pilarza z ochroną przed przecięciem, pompę strumieniową, wąż 
ssawny pożarniczy, pływak z zatrzaśnikiem, wytwornicę piano-
wą, zasysacz linowy z wężykiem, linka ratownicza, bosak dielek-
tryczny, trzy sztuki latarki akumulatorowej z ładowarką, dwie 
sztuki radiotelefonu nasobnego z ładowarką samochodową, 
detektor prądu przemiennego, opryskiwacz spalinowy, maszt 
oświetleniowy, podkrzesywarka. Gmina Słupno przeznaczyła ten 
sprzęt ponad 19 tys. zł. (Mk)

Osp CekanOWO Ma 
zMOdernizOWanY BUdYnek
26 października w imieniu Wójta Gminy Słupno agnieszka ruclak- 
zastępca wójta przekazała symbolicznie klucze do nowego, zmoder-
nizowanego budynku oSP cekanowo. termomodernizacja budynku 
przeprowadzona została w ramach zadania pn. „mazowieckie Straż-

nice oSP -2021”. Zakres prac objął min. ocieplenie ścian styropianem, 
ocieplenie fundamentu, wykonanie struktury i podbitki na całym da-
chu. całkowity koszt inwestycji wyniósł: 43 800 zł., z czego 25 000 
zł. dofinansował marszałek Województwa mazowieckiego adam 
Struzik, natomiast pozostała kwota, tj. 18 800 zł. została sfinanso-
wana ze środków budżetu Gminy Słupno.
Klucze od Zastępcy Wójta odebrał Pan Sławomir ners- Prezes oSP 
cekanowo w towarzystwie strażaków-ochotników z cekanowa. 
W uroczystości udział wziął Pan andrzej mioduski- radny Gminy 
Słupno, Pani iwona Śliwińska – naczelnik Wydziału organizacyjnego 
urzędu oraz pracownicy urzędu.
Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego z jednostkami oSP 
oraz pozyskanym dofinansowaniom na nowy samochód strażacki 
oraz sprzęt ratowniczo- gaśniczy coraz więcej nowych ochotników 
zgłasza się do oSP cekanowo. W ostatnim czasie ilość strażaków 
zwiększyła się z 28 do 36. Wszystkim serdecznie dziękujemy. (Mk)

WyDarZenia
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FirMY Też MUszą seGreGOWać OdpadY
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy, na 
których prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklep, punk-
ty usługowe jest zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych 
i przekazywanie ich firmie wpisanej do rejestru działalności regulo-
wanej prowadzonego przez Wójta Gminy słupno, z minimalną czę-
stotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy słupno. 
odpady należy segregować do pojemników o kolorystyce zgodnej 
z rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 
roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami miejscowego 
regulaminu. i choć obowiązek selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w firmach funkcjonuje nie od dziś, to ustawodawca 
w znowelizowanej we wrześniu br. ustawie o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach zwraca szczególną uwagę na ten aspekt 
i wskazuje, że umowa z firmą wywozową ma zapewniać odbiór 
wszystkich frakcji odpadów komunalnych, tj:
analiza umów, które przedkładane są do urzędu Gminy pokazuje, 
że nie wszyscy wypełniają obowiązek segregacji odpadów. Właści-
ciele nieruchomości, którzy nie posiadają umów lub podpisali umo-
wy wyłącznie na odbiór odpadów zmieszanych zobowiązani są do 
ich zawarcia lub zmiany, by były zgodne z obowiązującymi przepi-
sami. o zawarciu lub zmianie umowy właściciel nieruchomości nie-
zamieszkałej ma obowiązek poinformować Wójta Gminy Słupno, 
który na podstawie ustawy prowadzi ewidencję tych umów. Wy-
pełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z tere-
nu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli.

informacje

pszOk- ŁaTWY spOsóB na TrUdne OdpadY
stara kanapa, zużyte opony, zepsuta lodówka, posegregowane po-
zostałości po małym remoncie albo chemikalia – co z nimi zrobić, 
gdy już nie są nam potrzebne? Oddać do pszOk.
PSZoK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych 
zlokalizowany jest w Słupnie na ulicy Pocztowej 7a.
Warto przypomnieć, że oddając odpady do PSZoK – w ramach 
określonych limitów – mieszkańcy naszej gminy nie ponoszą żad-

nych dodatkowych opłat. jedynym wymogiem jest wypełnienie 
krótkiego formularza, w którym określamy jakie odpady odda-
jemy oraz potwierdzamy, że zostały one wytworzone w naszym 
gospodarstwie domowym. trzeba mieć też przy sobie dowolny 
dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania. jeśli 
dostarczamy odpady w imieniu innego mieszkańca należy zabrać 
wypełnione przez niego oświadczenie.

Do transportu odpadów z posesji do PSZoK uruchomiliśmy dla Pań-
stwa usługę bezpłatnego wypożyczenia samochodowych przycze-
pek. W PSZoK działa również Punkt Ponownego użycia odpadów, 
gdzie można dostarczać niepotrzebne, ale nadal sprawne rzeczy, któ-
re każdy z mieszkańców może bezpłatnie zabrać z PSZoK.
Szczegółowe informacje o PSZoK dostępne są na stronie www.slup-
no.eu zakładka PSZoK. (d.k)
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azBesT znika 
z TerenU 
GMinY sŁUpnO

Zgodnie z przepisami unii europejskiej do końca 2032 roku Polska po-
winna całkowicie pozbyć się azbestu. obowiązek usunięcia tego niebez-
piecznego materiału z nieruchomości leży po stronie właściciela. Samo-
rząd gminy Słupno cały czas dba o to, aby znalazły się środki na wsparcie 
mieszkańców w bezpiecznym usuwaniu tego odpadu. Gmina Słupno od 
kliku lat realizuje „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy Słupno”. W roku 2020 odebrano od mieszkańców 75,5 tony 
wyrobów zawierających azbest za kwotę 31.800,60 zł z czego 12.080,00 
zł to dotacja z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. W tym roku pozyskano dotację w wysokości 14.832,80 zł, 
a w budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel 25.139,75 zł. Dzięki temu 
ilość azbestu na terenie gminy zmniejszy się o ponad 92 tony. 
Dotacją objęte są koszty demontażu, zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wymiana 
pokrycia nie jest refundowana. 
Ważne jest, aby pokrycia dachowe zawierające azbest usuwane były 
przez profesjonalne firmy posiadające odpowiednie wyposażenie 
techniczne i zapewniające bezpieczeństwo pracownikom i środowisku. 
Przypominamy, że właściciele nieruchomości, na których znajdują się 
wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do sporządzania „infor-
macji o wyrobach zawierających azbest” oraz „oceny stanu i możli-
wości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. 
Szczegółowe informacje oraz formularze do sporządzenia oceny i in-
wentaryzacji wyrobów zawierających azbest dostępne są na stronie 
www.slupno.eu w zakładce Gminna Gospodarka odpadami/azbest.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego głównym 
celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery. działanie to polega na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz przeprowadzeniu ter-
momodernizacji budynków jednorodzinnych.

program ten skierowany jest do osób fizycznych, które są:
•	 właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego lub
•	 wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodręb-

nioną księgą wieczystą.

Obejmuje 2 grupy Beneficjentów:
•	 uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - 

osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
•	 uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - 

osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowym nie przekracza:
•	 1563,60 zł – w gospodarstwie wieloosobowym;
•	 2189,04 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Terminy:
•	 realizacja programu: lata 2018-2029
•	 realizacja przedsięwzięcia: do 30 miesięcy 
•	 Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
•	 Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie re-
alizacji, jak i zakończone, pod warunkiem, iż poniesienie pierwszego 
kosztu jest maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku  
o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie „czyste Powietrze ” można uzyskać 
w „Gminnym Punkcie Konsultacyjno - informacyjnym”, którego 
głównym zadaniem jest:
•	 wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowania wniosku o do-

finansowanie,
•	 pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania;
Procedura rozpatrywania złożonych wniosków oraz przyznawania 
dofinansowania należy już do kompetencji Wojewódzkiego fundu-
szu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydzia-
łu Zamiejscowego w Płocku.

„CzYsTe pOWieTrze”

TeL. 668 137 292 LUB (24) 267 95 75

nieczystości ciekłe

nieszCzeLne szaMBa MOGą Okazać się drOGie
Będzie wiadomo kto nie wywozi ścieków!
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbior-
ników bezodpływowych (szamb). jednym z powodów ich rejestrowania 
jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotli-
wości opróżniania tychże zbiorników. Dotyczy to również przydomo-
wych oczyszczalni ścieków – ich ewidencja umożliwia kontrolowanie 
częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ścieko-
wych gromadzących się w czasie eksploatowania oczyszczalni.
od 2020 roku dane o wywiezionych ściekach, podobnie jak infor-
macje o wywiezionych odpadach, trafiają do systemu kompute-
rowego, który porówna je z ilością zużywanej wody i wielkością 
gospodarstwa domowego na nieruchomości. W najbliższym cza-
sie właściciele posesji którzy dotychczas w ogóle nie wywozi-

li ścieków na oczyszczalnię lub wywozili sporadycznie zostaną 
szybko zidentyfikowani i ukarani.
na podstawie art. 6 ust. 5a w/w ustawy pracownicy Wydziału ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej urzędu Gmi-
ny Słupno będą przeprowadzać regularne kontrole częstotliwości 
opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także zawarcia 
umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadają-
cymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Słupno, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz 
dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów.
W trakcie kontroli właściciel nieruchomości powinien okazać się zawar-
tą umową na wywóz nieczystości ciekłych oraz dokumentami w po-
staci rachunków, faktur Vat, potwierdzających regularność wywozu 
nieczystości ciekłych z szamba. jeden rachunek nie załatwia sprawy. 
brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować kon-
sekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

pamiętaj! 
zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, 
że ścieki trafią na oczyszczalnię a w razie kontroli unikniesz kary.
za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków, zgodnie 
z art. 10 ust. 2 ustawy, właściciel nieruchomości podlega karze 
grzywny do 5000zł.

obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i po-
zbywania się nieczystości ciekłych
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach,  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyj-
nej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wyma-

gania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wy-
magania określone w przepisach odrębnych.

kto może wywozić ścieki?
usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębior-
cy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych wydane przez Wójta Gminy Słupno. lista firm posiadających 
aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.
Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 
ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega 
karze aresztu lub grzywny. Według zasad dobrej praktyki rolniczej 
wymaganych przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnic-
twa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budyn-
ków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gno-
jówką lub gnojowicą na grunty rolne.
nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym 
i chemicznym wody oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba 
jest bardzo niebezpiecznym procederem ponieważ większość bakte-
rii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby 
i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie 
terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także wa-
rzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne 
rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody 
podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!
W Gminie Słupno jest jeszcze sporo rozproszonej zabudowy z szamba-
mi wybudowanymi wiele lat temu i w złym stanie technicznym. Dlate-
go zwracamy się do mieszkańców z apelem o sprawdzenie szczelności 
swoich szamb i regularne wywożenie ścieków do oczyszczalni poprzez 
podmioty do tego uprawnione. jeżeli do kogoś argumenty o szkodliwo-
ści wprowadzania ścieków do środowiska nie trafiają, to może niech 
przekona go nieuchronność kary za niewywożenie ścieków.

„ 

 

 
 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupno 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

www.wfosigw.pl 
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seMinariUM W żYLinie
W dniach 7-9.10.2021 r. nauczycielki - p. andżelika Michalska i p. 
Joanna zapendowska z samorządowego przedszkola „niezapo-
minajka” w słupnie, jako jedyne z powiatu płockiego, zostały za-
kwalifikowane i wzięły udział w międzynarodowym seminarium 
pt. „eTwinning for kindergarten teachers” w żylinie na słowacji. 
Organizatorem spotkania dla nauczycieli zainteresowanych re-
alizacją projektów na platformie eTwinning było nsO slovensko 
m.in. we współpracy z Fundacją rozwoju systemu edukacji Biuro 
eTwinning w polsce. Wśród uczestników w spotkaniu brało udział 
14 nauczycielek z polski i dwie ambasadorki eTwinning – anna 
krzyżanowska i Beata Wójcik. 
Głównym celem seminarium było zaangażowanie nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego w społeczność etwinning oraz nawiąza-
nie relacji z przyszłymi partnerami projektowymi. etwinning jest to 
nazwa jednego z programów unii europejskiej polegającego na zdal-
nym nawiązaniu kontaktu między szkołami i przedszkolami z wielu 
państw europejskich i pozaeuropejskich w taki sposób, aby nauczy-
ciele i uczniowie mogli realizować międzynarodowe i wewnątrzkrajo-
we projekty międzyszkolne czy międzyprzedszkolne.
trzydniowe międzynarodowe seminarium etwinnig odbyło się w for-
mie wykładów i warsztatów. ambasadorzy z czech, Słowacji i Polski, 
których projekty uzyskały Krajowe odznaki jakości zaprezentowali 
je uczestnikom spotkania w ramach dobrych praktyk. nauczycielki 
poznały zasady korzystania z funkcji platformy etwinning, nauczyły 
się korzystać z etwinning live i twinSpace oraz bezpłatnych narzę-
dzi tiK takich jak: Voice thread, Vocaroo, jamboard, chatter Pix Kids 
czy block Posters. efektem udziału w stacjonarnym seminarium było 
wspólne zaplanowanie przez wychowawców edukacji przedszkolnej 
ze Słowacji, czech i Polski działań projektowych i przedstawienie 
sposobów ich realizacji. finalnie polskie ambasadorki zarejestrowały 
9 projektów międzynarodowych w tym 2 projekty pt. ,,PetS” i ,,list/
leaf”, które również będą realizowały nauczycielki Samorządowego 
Przedszkola ,,niezapominajka” w Słupnie. 

Głównym celem projektu „PetS” jest nawiązanie współpracy w celu 
budowania relacji, kompetencji nauczycieli poprzez pracę z dzieć-
mi. Projekt został stworzony w oparciu o naturalną potrzebę dzie-
ci, nawiązywania relacji i rozbudzania empatii wobec dzieci i zwierząt. 
Projekt realizowany będzie w grupach wiekowych od 3 do 6 lat. W mię-
dzynarodowym projekcie będzie uczestniczyć około 100 dzieci z Polski 
i Słowacji. nastąpi rozwój kompetencji językowych, międzykulturowych 
i społecznych dzieci i nauczycieli. Kolejnym aspektem jest rozbudzanie 
empatii i budowanie odpowiedzialności. nauczyciele zostaną włączeni 
w działania projektowe. Współpraca z przedszkolami partnerskimi bę-
dzie polegała między innymi na tworzeniu przez dzieci prac plastycznych 
związanych ze zwierzętami, wspólnej bajki z wytworów dzieci – ebooka. 
Kolejnym działaniem będzie „Pet yoga” – dzieci będą wymyślać ćwi-
czenia z elementami yogi przypominające figury zwierząt domowych. 
Produktami końcowymi projektu będzie ebook, słownik polsko-angiel-
sko-słowacki, bajka, film, tutorial, logo projektu. W tracie realizowania 
eventu nastąpi rozwój kompetencji informatycznych, językowych, spo-
łecznych i kulturowych dzieci, nauczycieli i rodziców. 
Projekt edukacyjny ,,list/leaf” realizowany będzie przez okres dwóch 
miesięcy (październik-listopad) i adresowany jest do dzieci 5-6 let-

nich. ideą projektu jest rozbudzenie zainteresowań przyrodą w naj-
bliższym środowisku naturalnym dzieci, odkrywanie jej niepoznanych 
do tej pory szczegółów i różnorodności poprzez stosownie aktywi-
zujących metod pracy jak również zainspirowanie przedszkolaków do 
dokonywania obserwacji i wnioskowania. Dzieci w sposób kreatywny 
i twórczy nauczą się postrzegać naturę jako źródło sztuki w formie 
tańca, muzyki i wytworów plastycznych. Głównym celem projektu 
polsko – słowacko - czeskiego jest wielozmysłowe poznanie przyro-
dy, poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat liści oraz dalsze roz-
wijanie wrażliwości dzieci na potrzebę ochrony środowiska przyrod-
niczego. Projekt realizowany będzie we współpracy z : niepublicznym 
Przedszkolem Złote Krople w bielanach Wrocławskich, materská 
škola Severná 19 moldava nad bodvou (Słowacja), mateřská škola 
Sněženka, josefa lady 1790, frýdek-místek (czechy). Zaplanowane 
działania projektowe będą równolegle realizowane we współpracy 
z partnerami zagranicznymi, dzięki czemu dzieci poznają również 
różnice kulturowe krajów biorących udział w projekcie ,,list/leaf” 
oraz osłuchają się językami słowiańskimi. 

andżelika Michalska
Joanna zapendowska

oŚWiata

dzień edUkaCJi narOdOWeJ W GMinie sŁUpnO

14 października dzień edukacji narodowej inaczej zwany dniem 
nauczyciela jest świętem nauczycieli, wychowawców oraz pedago-
gów. W szkołach i innych placówkach oświatowych z okazji dnia 
edukacji narodowej odbywają się zazwyczaj uroczyste akademie, 
przedstawienia i inne wydarzenia. ponadto z tej okazji Minister 
edukacji narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe 
krzyże zasługi, medale komisji edukacji narodowej oraz nagrody 
Ministra edukacji narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. Od 2002 roku, ogłaszane są także w tym dniu wyniki kon-
kursu nauczyciel roku.
W gminie Słupno również odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wój-
ta Gminy Słupno oraz wyróżnień dyrektorskich w dniu 15 października 
w Hotelu tim „Perła mazowsza”. W imieniu Wójta gratulacje przeka-
zała Pani agnieszka ruclak – Zastępca Wójta w towarzystwie Sylwii 
Pomianowskiej – Dyrektora ds. oświaty. W uroczystości wzięła udział 
Pani agnieszka Karpińska-rosiak - Przewodnicząca Komisji oświaty. 

Wyróżnieni przez Wójta zostali: Pani elżbieta maliszewska – nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej im. małego Powstańca w Święcieńcu, Pani 
jolanta borowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi mazo-
wieckiej w liszynie oraz Pan mariusz niedbała – nauczyciel w Szkole 
Podstawowej im. arcybiskupa nowowiejskiego w Słupnie. następnie 
Dyrektorzy każdej z placówek oświatowych wręczyli nagrody przyzna-
ne wyróżnionym pracownikom. W tym roku po raz pierwszy nagrody 
zostały przyznane również przez Dyrektora Gminnego Żłobka w Słup-
nie. Po części oficjalnej, tj. wręczeniu dyplomów, złożeniu życzeń, po-
dziękowań i kwiatów uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty obiad. 
W tym roku możemy szczególnie podziękować wszystkim nauczycie-
lom, pedagogom, wychowawcom za ich trud związany z przejściem 
na naukę zdalną. jesteśmy wdzięczni za to jak radzą sobie w tym cza-
sie próby dla nas wszystkich. Życzymy, żeby każdego dnia z optymi-
zmem i pasją podchodzili do swojej pracy. Dziękujemy, że jesteście 
i kształtujecie młode pokolenia. (M.k)
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z żYCia żŁOBka
Pierwszego września bieżącego roku rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny w Gminnym Żłobku w Słupnie. Podczas rekrutacji, która 
odbyła się wiosną tego roku otrzymaliśmy tak wiele zgłoszeń, że 
nie byliśmy w stanie zapewnić opieki wszystkim chętnym. Dla-

tego utworzono listę rezerwową. na wolne miejsca w placówce 
oczekuje jeszcze ośmioro dzieci. Z roku na rok obserwujemy, że 
jest coraz większe zapotrzebowanie na zapewnienie opieki ma-
łym dzieciom z terenu gminy. Dzięki doświadczonej kadrze peda-

gogicznej i pozostałym pracownikom, dzieci w naszej placówce 
mają zapewnioną opiekę na wysokim poziomie. opiekunki opra-
cowują własny program pracy z maluchami dostosowany do po-
trzeb i indywidualnych możliwości wychowanków. W ciągu roku 
prowadzimy ćwiczenia ogólnorozwojowe, naukę samodzielnego 
jedzenia, korzystania z toalety, porządkowania miejsca zabawy, 
stosowania w życiu codziennym zwrotów grzecznościowych. or-
ganizujemy zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne, manipulacyj-
no-konstrukcyjne i ćwiczenia logopedyczne. Prowadzimy również 
cotygodniowy cykl czytania dzieciom bajek oraz ich inscenizację. 
Przy sprzyjającej pogodzie korzystamy z placu zabaw i space-
rujemy na świeżym powietrzu. Każdy maluch w żłobku uczy się 
nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, nabywa nowe umiejęt-
ności pozwalające osiągnąć dalszą samodzielność i przygotowa-
nie do edukacji przedszkolnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców naszej gminy rozpoczęła się budowa żłobka w miej-
scowości nowe Gulczewo, w której opieką zostanie objętych dwa-
dzieścioro dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Planowane otwar-
cie żłobka przewidywane jest na wrzesień 2022 roku. (T.H)

dzień 
przedszkOLaka

20 września w całej polsce obchodzimy Światowy dzień przed-
szkolaka. To święto ustanowione, by podkreślić wagę edukacji 
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do 
popularyzacji wychowania przedszkolnego. 
Z tej okazji w Samorządowym Przedszkolu „niezapominajka” 
w Słupnie wszystkie dzieci świętowały ten dzień zabawą i wspól-
nymi tańcami z rówieśnikami, przyjmując życzenia od dorosłej kadry 
z przedszkola oraz urzędu Gminy Słupno. Pani edyta Sobolewska 
– Dyrektor Przedszkola przywitała przed godziną 10.00 wszystkich 
przedszkolaków z naszej gminy. następnie Pani Sylwia Pomianow-
ska – Dyrektor biura oświaty w towarzystwie Pani agnieszki Karpiń-
skiej-rosiak – Przewodniczącej Komisji oświaty złożyły wszystkim 
słupieńskim przedszkolakom życzenia nieustającej i wspaniałej za-
bawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Po zakończe-
niu zabawy dzieci otrzymały upominki w postaci baniek mydlanych.
idąc za słowami janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom aby uśmiech gościł na 
ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta. (M.k.)
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przYszŁOŚć TO przYJeMna niespOdzianka 
– nOWY rOk szkOLnY W LiszYnie
Wiedzieliśmy, że to będzie 298 wspólnych, dobrych dni. zwiasto-
wały to już lipcowe wyniki egzaminu ósmoklasisty – zdecydowa-
nie przyczyniliśmy się do bardzo dobrego wyniku naszej gminy 
świetnym rezultatem i indywidualnymi sukcesami uczniów – 50 % 
klasy miało średni wynik 90 % lub wyższy.
1 września: spotkanie w sali gimnastycznej, w klasach, na korytarzu 
– nareszcie bez konieczności logowania. Przywitaliśmy piętnaścioro 
pierwszoklasistów, najlepsi uczniowie klas iV – Viii otrzymali stypen-
dia – nareszcie razem. 
13 września: Gwiazdy na wyciągnięcie ręki, czyli kino sferyczne i warsz-
taty z robotyki. Pamiętamy o Stanisławie lemie i jego przekazie: „Świat 
trzeba zmieniać, by nie dopuścić do tego, aby w sposób niekontrolowany 
zmieniał nas samych”. Kosmos z bliska? niekontrolowana frajda. 
15 września: nauka demokracji, czyli wybory do Samorządu Szkolne-
go. Zaufaniem społeczności szkolnej zostali obdarzeni: nikola Klusie-
wicz, aleksandra jagodzińska i jan naguszewski. 
20 września: 31 października 2013 roku rada pedagogiczna podjęła 
decyzję o rozpoczęciu procedury nadania szkole imienia. na stronie 

internetowej znalazły się propozycje – zwycięska okazała się Zie-
mia mazowiecka. ta, o której broniewski pisał: „mnie ta ziemia od 
innych droższa/ ani chcę, ani umiem stąd odejść”. 19 września 2014 
roku szkoła zyskała nowe imię. 20 września w siódmą rocznicę tego 
wydarzenia ponownie odkrywaliśmy różnorodność mazowsza. to był 
dzień współpracy – jesteśmy kroplami, które tworzą ocean.
23 września: Wiktor, Ksawier, agata, Zuzanna, Wojciech, maja, igor, 
amelia, filip, Szymon, alicja, oliwier, aleksandra, nadia i maja – pięt-
naścioro pierwszoklasistów oficjalnie stało się członkami naszej li-
szyńskiej społeczności. 
25 września: rozpoczęcie nowego roku…..harcerskiego. Zuchy z gro-
mady zuchowej Przyjaciele lasu oraz harcerze z 64 drużyny harcer-
skiej Solaris wzięli udział w rajdzie we Włocławsko-Gostynińskim 
Parku Krajobrazowym. 
29 września: nie trzymaliśmy języka za zębami podczas europejskie-
go Dnia języków w liszynie. 
Pozostało 268 wspólnych, dobrych dni w liszynie.

M.r.

WYJazd dO dziaŁdOWa
„Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 
Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, ja-
kąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezertero-
wać”. te słowa jana Pawła ii, które padły podczas spotkania z mło-
dzieżą w Gdańsku 1987 roku, stały się mottem kolejnej pielgrzymki 
autokarowej do Działdowa - ziemi uświęconej męczeńską krwią ty-
sięcy Polaków, a wśród nich patrona Szkoły Podstawowej w Słupnie 
- arcybiskupa antoniego juliana nowowiejskiego. tegoroczne spo-
tkanie odbyło się 25 września i wzięli w nim udział przedstawiciele 
klas ósmych pod opieką pani jolanty czubak. było to okazją do od-
bycia niezwykłej lekcji historii i patriotyzmu. Dzięki tej inicjatywie, 
w której nasza szkoła bierze udział cykliczne, od momentu spotkania 

z panią teresą Krowicką - byłą więźniarką obozu zagłady Kl Sol-
Dau w Działdowie, uczniowie mogli utrwalić pamięć o Polakach, któ-
rzy swoje życie oddali za wiarę i ojczyznę. nasza szkoła wystąpiła 
z pocztem sztandarowym. Złożyliśmy także kwiaty pod obeliskiem 

upamiętniającym ofiary hitlerowskich zbrodni, których masowe gro-
by znajdują się na terenie byłego obozu w Działdowie. Wśród nich, 
w nieznanym miejscu, spoczywa także nasz patron - arcybiskup an-
toni julian nowowiejski. (W.k.)



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | sierpień-październik 2021 roK 15oŚWiata

eUrOpeJski dzień JęzYkóW OBCYCH W ŚWięCieńCU
szkoła podstawowa im. Małego powstańca w Święcieńcu włączy-
ła się w inicjatywę komisji europejskiej i rady europy pn. „euro-
pejski dzień Języków Obcych”.
29 września br., w szkole można było usłyszeć język świata, tj. hisz-
pański, angielski, rosyjski, włoski czy też niemiecki.
uczniowie wcielili się w role mieszkańców europy: Włoch, Hiszpanii, 
rosji, niemiec, mieliśmy również przedstawicieli ameryki, Kanady 
czy też meksyku. było to niezwykłe święto wielokulturowości. 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele zostali zabrani w podróż po świe-
cie, podróżowaliśmy z mapami w ręku, sprawdzali oni położenie 
i czas lokalny. ja pierwszą odwiedziliśmy Włochy, uczestnicy wy-
prawy poznali zwyczaje i potrawy włoskie, a dzieci z pierwszej 
klasy zaprosiły wszystkich do zabawy w rytmie italiano Disco, 
naszą wodzirejką była romina Power. autobusem przejechaliśmy 
do Hiszpanii, klasa druga przedstawiła nam tradycje i zwyczaje 
tego kraju, tańcząc flamenco, poczuliśmy się jak na ulicach bar-
celony czy madrytu.

następnie polecieliśmy do dalekiego meksyku, każdy mógł skosztować 
zupy meksykańskiej, tacos i burritos, dzieci z klasy trzeciej zatańczyły ta-
niec meksykański w tradycyjnych nakryciach głowy, sombrero.
Wszyscy byliśmy ciekawi mocarskiej rosji i tu wizyta rozpoczęła się od 
wysłuchania hymnu federacji rosyjskiej, uczniowie klasy szóstej przed-
stawili się po rosyjsku i wyrecytowali wiersze, a na koniec zostaliśmy po-
częstowani blinami, pierogami i czarną herbatą.
Potem nasza wycieczka odwiedziła niemcy, cóż to był za widok… flagi 
niemieckie, postaci z filmów i historii, w klasie czwartej unosił się zapach 
smakołyków niemieckich, tj. precle czy wursty. na pamiątkę każdy po-
dróżnik otrzymał zakładkę do książki w kształcie flagi niemieckiej.
nasi uczniowie uwielbiają latać samolotem zatem let’s fly to the u.S., 
czyli Stany Zjednoczone ameryki Północnej z klasą ósmą, to była nie-
zapomniana podróż do znanego nam kraju z lekcji języka angielskiego. 
Powitały nas balony z napisami uSa, tort z flagą „Stars and Stripes”, 
brownie, hamburgery, popcorn, było pysznie i bardzo po amerykańsku.
ostatnim krajem, jaki zwiedziliśmy była Kanada, piękny, tajemniczy 

kraj. uczniowie klasy siódmej poinformowali nas, iż Kubuś Puchatek 
ma kanadyjskie korzenie, nic dziwnego, gdyż Kanada słynie ze słod-
kiego syropu klonowego, który podawany jest do prawie wszystkich 
potraw. było pysznie i kolorowo.
europejski Dzień języków obcych zakończyło połączenie on-li-
ne ze stanem new jersey, nasz gość p. barbara nelli opowiedziała 
o zwyczajach i tradycjach amerykańskich. odpowiedziała na pyta-
nia uczniów, tj. jakie jest jej ulubione miejsce w nowym jorku?; czy 
lubi fast food?; czy była kiedykolwiek w Polsce?; jaka jest pogoda na 
wschodnim wybrzeżu?; jakie jest jej ulubione święto amerykańskie? 
uczniowie rozmawiali w języku angielskim.
była to niezwykła lekcja współpracy pomiędzy nauczycielami, 
uczniami i ich rodzicami, którzy aktywnie włączyli się w przygotowa-
nia dekoracji, potraw, strojów dzieci.
był to niesamowity dzień, pełen niezwykłych wrażeń, który ucznio-
wie zapamiętają na długie lata.

Marzena Woźniak -Trojanowska

ŚWięCienieC – 
pOWróT dO szkOŁY
po wakacyjnej przerwie uczniowie, nauczyciele i pozostali pracow-
nicy wrócili do szkoły. szczególnie ucieszyło nas to, że mogliśmy 
przystąpić do nauki stacjonarnej, tak jak przed pandemią. 
W środę 1. września o godzinie 11. 00 odbyło się uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego 2021/2022. było pięknie i wzruszająco. Dy-
rektor szkoły – agnieszka Domińska szczególnie ciepło przywitała 
w murach szkoły tych, którzy przyszli do niej po raz pierwszy – dzieci 
z i klasy. Słowa powitania skierowała także do pozostałych uczniów 
oraz rodziców, nauczycieli i zgromadzonych na uroczystości gości 
– z Panem Wójtem marcinem Zawadką na czele. rozpoczęcie roku 
szkolnego to zawsze wyjątkowa uroczystość, ale kiedy łączy się ze 
ślubowaniem i klasy – staje się niezwykła i zapada w pamięć. tak 
właśnie było i w tym roku. Dzieci z klasy i, pod kierunkiem Pani elż-
biety maliszewskiej, złożyły uroczyste ślubowanie. Słowa uczniow-
skiej przysięgi składały w obecności wszystkich zgromadzonych, 
którzy gorąco im kibicowali. 
W pierwszych dniach nauki szkolnej pozostawaliśmy jeszcze w na-
stroju wakacyjnym, zwłaszcza, że w niedzielę 5 – go września o go-
dzinie 17.00 zaczął się piknik rodzinny. było mnóstwo dobrej zabawy 
dla dzieci i dorosłych: tory przeszkód, gry rodzinne i inne. Wójt - Pan 
marcin Zawadka, w towarzystwie Pawła baranowskiego wiceprze-
wodniczącego rady Gminy oraz jarosława targaszewskiego nauczy-
ciela ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, wręczył nagrody zwy-
cięzcom turnieju w rzutach do kosza.
najważniejsze tego popołudnia było jednak to, że w mobilnym punk-
cie szczepień każdy chętny mógł, bez długiego oczekiwania i wcze-
śniejszej rejestracji, zaszczepić się przeciwko covid-19. Pierwsze 50 
osób miało szansę na prezent o wartości 100zł. jest to warta podkre-
ślenia inicjatywa władz Gminy i Dyrektor szkoły, ze względu na to, że 
wspaniała zabawa została połączona z działaniem na rzecz zdrowia 
publicznego. finałem tego wieczoru było wspólne oglądanie filmu. 
„Kino pod chmurką” było wspaniałą rozrywką dla młodszych i star-
szych w bezpiecznych warunkach – na świeżym powietrzu. 
Wrześniowe dni w szkole zwykle biegną pod znakiem zebrań z ro-
dzicami. tak było i w tym roku. W dniu 7. września rodzice dzieci ze 
wszystkich klas mogli spotkać się z wychowawcami i Panią dyrek-
tor, aby omówić najważniejsze sprawy dotyczące naszego pobytu 
w szkole w nowym roku. 
Włączyliśmy się także do akcji ”lekki plecak”. uczniowie z klas młod-
szych mogli tego dnia zważyć swoje plecaki. bardzo ważną dla nich 
informacją było to, że do swoich plecaków powinny pakować tylko 
najważniejsze rzeczy. 
10. września uczniowie klas starszych gościli w Gminnym ośrodku Kul-
tury w cekanowie, biorąc udział w dziesiątej edycji narodowego czy-
tania. było to niezapomniane przeżycie, ponieważ rolę głównej boha-
terki dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „moralność Pani Dulskiej” czytała, 
znana z teatru i małego ekranu, płocka aktorka – Pani Grażyna Zie-
lińska. czytanie okazało się nie tylko obowiązkiem, ale także wielka 
przyjemnością i wspaniałą przygodą, inspiracją do sięgania po książki. 
We wrześniu kontynuowaliśmy także projekt „Kreatywnie i interak-
tywnie”. Właśnie w ramach tych działań, 15. września uczniowie na-
szej szkoły wybrali się w podróż do innej galaktyki i zaprojektowali na 
zajęciach z robotyki swojego własnego robota. Połączenie zabawy 
i nauki było dla dzieci bardzo ważnym doświadczeniem. okazało się 
bowiem, że to czego często się boimy: fizyka, chemia, matematyka – 
wcale nie jest takie straszne, a może być nawet fascynujące. 
Podczas finału akcji „Sprzątanie świata 2021” uczniowie wszystkich klas 
poznali najważniejsze zasady dotyczące segregowania odpadów. już 
wiedzą, że troska o Ziemię jest naszym wspólnym obowiązkiem. Dzięki 
fundacji „Dbam o mój zasięg” nauczyciele i rodzice mogli uczestniczyć 
w bardzo ciekawym webinarze poświęconym grom cyfrowym. Przede 

wszystkim uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o tym, co w tego 
rodzaju grach jest najbardziej wartościowe, a czego należy unikać. 
23. września uczniowie klas i-iii wybrali się do muzeum Wsi mazo-
wieckiej w Sierpcu. Wrócili bardzo zadowoleni. Pogoda dopisała. cie-
szyli się, że mogli wspólnie aktywnie spędzić czas i zwiedzić zabytki 
kultury ludowej. Wizyta w sierpeckim muzeum była także niezwykle 
ciekawą podróżą w przeszłość, tym bardziej interesującą, że związa-
ną z życiem codziennym dawnych pokoleń. 
Przez cały wrzesień w naszej szkole trwała kampania wyborcza kandy-
datów do Samorządu uczniowskiego. Komitety wyborcze i kandydaci 
zachęcali do udziału w wyborach, prezentując swój program. Kam-
pania została zakończona niezwykle ciekawą debatą, w której wziął 
udział Pan Paweł baranowski - wiceprzewodniczący rady Gminy Słup-
no, który przybliżył uczniom zasady pracy „dobrego samorządowca”. 
była to naprawdę cenna lekcja demokracji, tym bardziej, że opierała się 
o działania praktyczne, w których nasi uczniowie spisali się doskonale. 
bardzo intensywne były dla nas ostatnie dni września. W naszej 
szkole ruszył system m-legitymacja Szkolna. to bardzo ważne, po-
nieważ teraz w kilku prostych krokach, każdy uczeń będzie mógł uru-
chomić na swoim smartfonie legitymację szkolną. Wystarczy zrobić 
zdjęcie i dostosować je za pomocą oprogramowania dostępnego na 
stronie szkoły, a później już tylko aktywować m-legitymację. W cza-
sach pandemii to bardzo pomocna funkcja, ponieważ zaoszczędzi ro-
dzicom i dzieciom osobistego załatwiania formalności. 
Przygotowywaliśmy się także do jednego z najważniejszych dla na-
szej społeczności dni – Dnia Patrona. obchodzimy go 3. października 
- w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. tego roku szkol-
ne święto miało miejsce w piątek 1. października. o godzinie 8. 00 
wszyscy zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, aby wziąć udział 
w uroczystym apelu. Pani dyrektor przywitała zgromadzonych. 
Wprowadzono Sztandar Szkoły oraz odśpiewano hymn narodowy. 
uczniowie klasy i.ii, iii i Viii zaprezentowali program historyczno-li-
teracki, w którym przybliżyli losy małych Powstańców. naszym ce-
lem było upamiętnienie bohaterów oraz uświadomienie wszystkim, 
że mały Powstaniec nie ma konkretnego imienia, że jest to symbol 
heroizmu wielu dzieci z czasów Powstania Warszawskiego, których 
miłość do ojczyzny była tak wielka, że oddali dla niej życie. 
W dalszej części obchodów dzieci wzięły udział w grze terenowej, 
w której miały okazję wykorzystać swoją wiedzę zdobytą podczas 

apelu. Wszystko zakończyło się ogniskiem, wokół którego zgroma-
dziła się cała społeczność szkolna. odebraliśmy także życzenia od 
naszej imienniczki – Szkoły Podstawowej im. małego Powstańca 
w częstochowie. to był naprawdę piękny dzień.
W środę – 30 –go września odbył się europejski Dzień języków 
obcych, o którym jednak przeczytacie w osobnym artykule. Przed 
nami kolejne dni, tygodnie i miesiące, w czasie których nasza 
szkoła na pewno będzie o sobie przypominać, ponieważ zawsze 
dzieje się u nas dużo dobrego. będziemy o tym opowiadać w ko-
lejnych miesiącach. 

renata adamkiewicz
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projekt unijny „kreatywnie i interaktywnie”

kreaTYWnie W Terenie - 
inTerakTYWnie W szkOŁaCH

Od września 2019 roku Gmina słupno realizuje projekt „kreatyw-
nie i interaktywnie” współfinansowany ze środków Unii europej-
skiej w ramach regionalnego programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
już sama nazwa projektu wskazuje na działania związane z innowa-
cyjnością w szkołach. Głównym założeniem była poprawa jakości 
kształcenia w naszych szkołach podstawowych znajdujących się na 
terenie Gminy Słupno. jednostki realizują na co dzień kształcenie 
ogólne, programowe. natomiast w ramach projektu chcieliśmy roz-
szerzyć i uatrakcyjnić ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowo przy-
gotowana została opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz programy doskonalące kompetencje.
jednym z działań projektowych są warsztaty ukierunkowane na roz-
wój 6 umiejętności uniwersalnych, tj. przedsiębiorczości, uczenia się, 
rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycz-
nego myślenia. Zajęcia mają na celu kształcenie kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejęt-
ności u uczniów z terenu gminy Słupno. Pierwotnie zajęcia planowane 
były podczas ferii zimowych. W Szkole Podstawowej w Słupnie oraz 
w Szkole Podstawowej w liszynie przez trzy dni odbywały się zajęcia 
dla dzieci z kreatywności i innowacyjności. Dzieci miały zapewnioną 
bezpłatną ośmio godzinną opiekę podczas, gdy rodzice byli w pracy. 
Dodatkowo nabywali w grupach nowe umiejętności poprzez zabawę. 
Kolejne warsztaty planowane były dla uczniów podczas egzaminów 
ośmioklasisty. jednak z uwagi na pandemię i brak możliwości zorgani-
zowania zajęć stacjonarnych próbowano przeprowadzić zajęcia zdal-
nie. Dlatego też w czerwcu zorganizowany został i turniej Gier Kom-
puterowych. Drużyny rywalizowały między sobą w grze fortnite. Do 
wygrania była konsola PlayStation 4 dla najlepszego zawodnika oraz 
nagrody dla zwycięskiej drużyny. Podczas tegorocznego rozpoczęcia 
roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Słupnie marcin Zawadka 
Wójt Gminy wręczył nagrody dla najlepszego gracza i najlepszej dru-
żyny. PlayStation 4 otrzymał adam Palmąka, natomiast słuchawki 
gamingowe otrzymali: bartosz onyszko, michał lewandowski, adam 
Palmąka, radosław lewandowski. 
Podobny turniej planowany był na początku roku, jednak został od-
wołany z powodów technicznych. W zamian zaproponowano uczniom 
stacjonarne zajęcia z robotyki. już we wrześniu uczestnicy projektu 
budowali roboty, łaziki według instrukcji wyświetlanej na ekranie 
komputera. Warsztaty będą kontynuowane do końca października. 
natomiast w listopadzie najmłodsi uczniowie będą również budowali 
roboty z klocków leGo. liczymy na to, że sytuacja związana z pan-
demią nie pokrzyżuje założonych planów. Zakończenie projektu pla-
nowane jest na koniec grudnia 2021r dlatego zajęcia prowadzone są 
niezwykle intensywnie. Pomimo wielu obowiązków nałożonych na 
dzieci, liczymy na Państwa wyrozumiałość i uczestnictwo. Przecież 
każdemu zależy na edukacji naszych dzieci, a szczególnie edukacji 
poprzez zabawę. 

oprócz robotyki we wrześniu uczniowie naszych szkół brali udział 
w grze terenowej „odkrywcy Galaktyki”. W Święcieńcu i liszynie za-
bawa odbyła się na terenie wokół szkoły, natomiast w Słupnie pla-
ny pokrzyżował intensywny deszcz. uczestnicy mieli do wykonania 
zadania, które polegały na integracji zespołu i niezwykłym zaufa-
niu partnerskim. takie zajęcia mają na celu wytworzyć w młodym 
człowieku potrzebę i sposoby odnalezienia się w społeczności. tym 
razem jest to społeczność klasy czy szkoły, w przyszłości będzie to 
środowisko w pracy i wśród znajomych.
We wrześniu w każdej ze szkół uczniowie mogli oglądać film popu-
larno-naukowy wyświetlany w kinie sferycznym. Działanie zostało 
zrealizowane w szkole, z uwagi na brak możliwości wyjazdu szkół do 
stref zamkniętych. Pierwotnym założeniem w projekcie był wyjazd 
edukacyjny do muzeum Kosmosu. W poprzednim roku uczniowie kla-
sy Vii i Viii ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu oraz ze Szkoły Pod-
stawowej w liszynie wyruszyli na bezpłatną wycieczkę do centrum 
nauki „Kopernik” w Warszawie. na miejscu mieli możliwość poekspe-
rymentować w dziedzinie fizyki, chemii, matematyki a także poznać 
tajemnice kosmosu. Poprzez zabawę mogli wspólnie z nauczyciela-
mi uczyć się w jaki sposób eksperymentować: angażując wszystkie 
zmysły, bez najmniejszych oporów, bez wstydu przed pomyłką. mieli 
możliwość bycia prawdziwymi odkrywcami. Wycieczka jest nie tylko 
niesamowita przygodą ale przede wszystkim możliwością poznania 
tego o czym uczą się na zajęciach. Do końca maja projekt zakładał 
wyjazd do centrum nauki „Kopernik” wszystkich uczniów biorących 
udział w projekcie, jednak w związku z okolicznościami występują-
cymi w kraju związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa coViD-19 
musieliśmy zawiesić wszystkie wydarzenia kulturalne, w tym wy-
cieczki do muzeum. W związku z tym zmieniono formę warsztatów 
umiejętności uniwersalnych na projekcję filmu w kinie sferycznym, 
który cieszył się ogromną atrakcją wśród uczniów.
Projekt „Kreatywnie i interaktywnie” kończy się w tym roku. jednak 
od ponad dwóch lat zdążyliśmy wykonać szereg zadań. od począt-
ku 279 uczniów z trzech szkół uczestniczy w zajęciach rozwijających, 
w kołach zainteresowań z języka obcego, z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno
-komunikacyjnych. W tym celu w ramach projektu sfinansowano i do-
posażono pracownie przyrodnicze, biologiczne, fizyczne, chemiczne 
oraz geograficzne w Szkole Podstawowej w Święcieńcu i w Szko-
le Podstawowej w liszynie. Dodatkowo do Szkoły Podstawowej 
w Słupnie zakupiony został sprzęt komputerowy, na którym ucznio-
wie zdobywają umiejętności informatyczno-komunikacyjne. aby 
móc przeprowadzać tego typu zajęcia 25 nauczycieli ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy Słupno zostało przeszkolonych w ramach 
doskonalenia umiejętności i kompetencji. Dzieci wykorzystują w tej 
chwili na zajęciach wiedzę nauczycieli, wyposażenie pracowni a tak-
że telefony komórkowe wyposażone w specjalne aplikacje do nauki 
oraz zakupiony sprzęt komputerowy. uroczyste otwarcie pracowni 

w szkołach nastąpiło we wrześniu 2020 roku. uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Słupnie przenieśli się do matrixa, w którym musie-
li zeskanować kod Qr i utworzyć wspólnie zadanie w ramach zajęć. 
W Szkole Podstawowej w liszynie została otwarta sala do zajęć 
z geografii, fizyki, chemii i biologii. Pracownia została wyposażona 
w pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów, natomiast otwarcie 
polegało na zabawie w doświadczenia. Podobne zajęcia były realizo-
wane w Szkole Podstawowej w Święcieńcu, gdzie otwarto pracow-
nie biologiczno-przyrodniczą, wyposażoną w pomoce dydaktyczne 
i sprzęt komputerowy niezbędny do nauki przedmiotów. Ze środków 
unijnych stworzono pod koniec ubiegłego roku świetlicę interaktyw-
ną w Szkole Podstawowej w Słupnie. tam zakupiono konsole do gry, 
ozoboty oraz dywan interaktywny. na zakup wyposażenia dydak-
tycznego i sprzętu komputerowego w projekcie przeznaczono kwotę 
blisko dwieście tysięcy złotych. 
Projekt zakłada również program dla 125 uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. W tym celu od września prowadzone są 
w szkołach zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, tera-
peutyczno-motywacyjne, terapia pedagogiczna oraz zajęcia socjote-
rapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Wszystkie działania w tej 
chwili odbywają się zgodnie z planem. 
Założenia projektowe zostały przez nas wykonane. Dzięki ogromnej 
pracy nauczycieli, dyrekcji oraz wykonawców zatrudnionych można 
z całą pewnością przyznać, że przez te dwa lata zdobyliśmy ogromną 
wiedzę i doświadczenie w realizacji zajęć z wykorzystaniem technik 
informacyjno-komunikacyjnych. Przeszkoleni nauczyciele wdrożyli 
metody eksperymentalne w zajęcia dydaktyczne, które zostaną wy-
korzystywane w dalszej pracy. Duże znaczenie ma tu również wypo-
sażenie zakupione w projekcie, tj. sale przyrodniczo-matematyczne, 
komputerowe oraz świetlica interaktywna. to wszystko powoduje, 
że dzieci uczęszczające do szkół z terenu gminy Słupno mają dostęp 
do nowoczesnej techniki informacyjno-komunikacyjnej. 

Magdalena kubacka
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z rOkU na rOk pOWiększaMY GrOnO 
sTYpendYsTóW W sŁUpnie

W trzech szkołach podstawowych i przedszkolu nowy rok szkolny 
2021/2022 rozpoczęło 556 młodych mieszkańców naszej gminy. 
82 uczniów po raz pierwszy zasiadło w szkolnych ławkach. W sa-
morządowym przedszkolu „niezapominajka” w słupnie 236 dzieci 
przywitało rok szkolny, w tym po raz pierwszy przyszło do przed-
szkola 75 dzieci. natomiast w Gminnym żłobku w słupnie rozpo-
częło nowy rok szkolny 59 najmłodszych mieszkańców słupna, 
w tym 35 po raz pierwszy.
Decyzją radnych Gminy Słupno uczniowie, którzy mieszkają na terenie 
gminy Słupno, uczęszczają do szkoły podstawowej, uzyskali średnią ocen 
na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 oraz osiągnięcia w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, mogli ubiegać się o stypendium Wójta 

Gminy Słupno. Wójt Gminy Słupno marcin Zawadka już po raz czwarty 
przyznał stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół pod-
stawowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków aż 96 najlepszych 
uczniów otrzymało we wrześniu na konto kwotę w wysokości 150 zł. 
taka sama kwota zostanie im wypłacona do 31 stycznia 2022 r. 
W dniu 30 sierpnia stypendia w urzędzie Gminy w Słupnie dyplo-
my gratulacyjne z rąk marcina Zawadki Wójta Gminy odebrało 45 
uczniów z terenu gminy Słupno, którzy są absolwentami naszych 
szkół podstawowych lub uczęszczają do placówki poza gminą. Pod-
czas rozpoczęcia roku szkolnego, w dniu 1 września, marcin Zawadka 
Wójt Gminy Słupno w towarzystwie radnych Gminy Słupno: anny 
Zalewskiej, Piotra Węglińskiego i andrzeja Pietrzaka wręczył sty-
pendia dla najlepszych uczniów uczęszczających do naszych szkół, tj. 
Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w liszynie oraz 
Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Dodatkowo Wójt Gminy wręczył 
nagrody rzeczowe (PlayStation4 i słuchawki gamingowe) zwycięz-
com w i turnieju Gier Komputerowych w Gminie Słupnie.
Decyzją radnych Gminy Słupno uczniowie, którzy mieszkają na te-
renie gminy Słupno, uczęszczają do szkoły ponadpodstawowej, 
uzyskali średnią ocen na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 oraz 
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mogli do 
połowy września składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Słup-
no. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu sześcioro najlepszych uczniów 
otrzymuje na konto kwotę w wysokości 200 zł miesięcznie - przez 
cały rok szkolny 2021/2022. W dniu 27 września 2021 r. troje uczniów, 
którzy przybyli do urzędu Gminy Słupno otrzymało gratulacje z rąk 
Pani agnieszki ruclak – zastępcy Wójta Gminy Słupno. 
30 sierpnia 2021r. czwórka absolwentów szkół podstawowych z gmi-
ny Słupno otrzymała nagrody Wójta Gminy Słupno oraz karty poda-
runkowe w wysokości po 500 zł. Wśród nich znaleźli się m.in.:
•	 maja cybulska – absolwentka Sz. P. im. małego Powstańca 

w Święcieńcu
•	 małgorzata babecka – absolwentka Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej 

w liszynie
•	 bartosz Wojtalewicz – absolwent Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej 

w liszynie 

Życzymy samych sukcesów w nowym roku Szkolnym
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
i spełnienia najpiękniejszych marzeń
Przyłączamy się do gratulacji i życzymy sukcesów w dalszej edukacji. 

/M.k./
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deLTa LiCzY na WsparCie kiBiCóW!
Jak ważne jest wspieranie przez lokalną społeczność swoich dru-
żyn sportowych, czyli co jest z nami nie tak?
na całym świecie możemy dostrzec zjawisko utożsamiania się 
społeczeństwa ze swoim miejscem zamieszkania. nie chodzi tylko 
o kuchnię, języki, ale też o sport. można odnieść wrażenie, że cały 
czas gonimy za zachodnią europą na każdej płaszczyźnie. Prawie 
na każdej. jednym z wyjątków jest wspieranie swoich lokalnych 
drużyn sportowych. 
Postaram się zgadnąć jaka jest wasza odpowiedź, gdy ktoś zaprasza 
was na obejrzenie wydarzenia sportowego w obrębie swojego miejsca 
zamieszkania na żywo. obstawiam, że odpowiadacie wtedy: „nie no, 
ja nie będę oglądał polskiej ligi, tym bardziej niższej niż ekstraklasa, 
przecież to zerowy poziom. Szkoda czasu.” i to jest nasz największy 
problem. na przykładzie piłki nożnej w niemczech możemy dostrzec, 
iż dla kibiców lokalnych drużyn nie ma większego znaczenia czy dru-
żyna gra w bundeslidze (najwyższa klasa rozrywkowa w niemczech) 
czy w regionallidze (liga regionalna - czwarty szczebel, amatorski). 

mogę się założyć, że na każdym z tych spotkań trybuny będą pęka-
ły w szwach od lokalnych kibiców. a wiecie co jest najlepsze? Że nie 
chodzą tam tylko zapaleni fani futbolu. Wręcz przeciwnie. na me-
czach pojawiają się całe rodziny, a wiek kibica nie ma żadnego zna-
czenia. liczy się tylko spędzenie czasu razem. a do tego przecież ma 
się wspólny cel (kibicowanie, by lokalna ekipa zwyciężyła) oraz temat 
do rozmów przy rodzinnym stole (z czym podobno jest coraz trudniej 
w dzisiejszych czasach). 
no właśnie, to dlaczego nie realizujemy tego u nas w Polsce? nie 
wiem i nie mogę tego zrozumieć. oczywiście na przykładzie na-
szego jedynego, gminnego, seniorskiego zespołu piłki nożnej Del-
ty Słupno od razu zauważa się ten kłopot. jasne, zdarza się że 
na ważnych meczach można ujrzeć pełne trybuny w Wykowie, ale 
o wiele częściej stadion świeci pustkami. i to dosłownie pustkami, 
bo czasami na meczu ligowym, o punkty przychodzą na przykład.. 
4 osoby. będąc na wszystkich stadionach w naszym płockim 
okręgu dostrzegamy, że to właśnie u nas w Słupnie mamy jedną 

z najniższych frekwencji na meczach piłkarskich Delty. i nie zapo-
minajmy, że to jedna z najlepszych drużyn tego okręgu. Przecież 
jeszcze pół roku temu „Delciaki” walczyli o awans do 4 ligi, wygry-
wając u siebie z Płomień Dębe Wielkie aż 3:1, by potem przegrać 
na wyjeździe 3:0. różnica możliwości gry u siebie, przy wsparciu 
kibiców była kolosalna w porównaniu do gry na wyjeździe. Zresztą 
wystarczy spojrzeć na wynik.
jeśli chcecie kiedyś ujrzeć swoją lokalną drużyne wyżej niż w lidze okrę-
gowej, to zdecydowanie musicie im pomagać. nie chodzi o jakieś szalone 
okrzyki, ale o samą obecność. Dla 16 letnich chłopaków, którzy wchodzą 
do drużyny seniorów z juniorów, ujrzenie pełnych trybun w Wykowie 
byłoby na pewno ogromną motywacją do rozwoju i walki za swój klub. 
już 6 listopada, o godzinie 11:00 na stadionie w Wykowie, Delta Słup-
no podejmie Sparta mochowo. 
Potrzebujemy waszego wsparcia. Zmieniajmy lokalny sport na lep-
sze, liczymy na was!

Wiktor zawadka

Mimo trudnych czasów i dużych ograniczeń klub sportowy 
Greens słupno pracuje bardzo intensywnie. zawodniczki, zawod-
nicy i trenerzy spotykają się regularnie, na ustalonych harmono-
gramem treningach. poza treningami w słupnie trenują również 
w każdą środę o godz. 17.00 w szkole podstawowej w Święcień-
cu. ponadto wzorem lat ubiegłych, również w tym roku Greens 
słupno zorganizował letnie obozy sportowe, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. 
W wakacje zorganizowaliśmy wyjazd do chorwacji, Gdyni i augu-
stowa. nowością, którą po raz pierwszy zaprezentowaliśmy były 
półkolonie, w czasie których zwiedziliśmy aż trzy miasta. W sumie 
w naszych obozach uczestniczyło 300 dzieci. W zimę planujemy 
wyjazdy do jurgowa, małego cichego oraz Szwajcarii, na które ser-
decznie zapraszamy. 
Ponadto do rozgrywek w sezonie 2021/2022 w WarSZaWSKim 
oKrĘGoWym ZWiĄZKu KoSZyKÓWKi W WojeWÓDZtWie ma-
ZoWiecKim zgłosiliśmy rocznik u-12K oraz u-11K. 

Warto nadmienić, że w klubie, obok koszykówki, powstała druga sek-
cja – pływanie. Dlaczego pływanie? Ponieważ ma:
•	 znakomity wpływ na rozwój dzieci 
•	 kształtuje ciało i charakter
•	 jest postrzegane jako najbardziej bezpieczny sport, dla zdrowia 

i poprawy kondycji
•	 hartuje i wzmacnia organizm
•	 zapewnia prosty kręgosłup
•	 uczy przezwyciężania słabości oraz wytrwałości, 
•	 dostarcza nowych wrażeń, 
•	 uwalnia endorfiny – hormony szczęścia
to również świetna alternatywa na tworzenie nawyków aktyw-
nego spędzania czasu wolnego. Zajęcia odbywają się w małych 
grupach, dobieranych adekwatnie do wieku i umiejętności dzieci. 
W nauce pływania wykorzystujemy najnowszą wiedzę, doświad-
czenie i wszechstronne umiejętności instruktorów oraz nowocze-
sny i kolorowy sprzęt. Podchodzimy do zadania profesjonalnie 

czego dowodem jest wniosek o wydanie licencji Polskiego Związ-
ku Pływackiego. 
Działalność Greens Słupno wzbudza duże zainteresowanie wśród 
dzieci i młodzieży, co motywuje nas do jeszcze bardziej profesjonal-
nej organizacji klubu, aby móc sprostać wszystkim oczekiwaniom. 
Każdy znajdzie u nas miejsce dla siebie, adekwatnie do swoich umie-
jętności, doświadczenia i wieku. 

Grzegorz Gomułka

Greens sŁUpnO
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narOdOWe CzYTanie 2021
Gminna Biblioteka publiczna w słupnie, w poszanowaniu dobrych 
tradycji, jak co roku przystąpiła do narodowego Czytania.
akcja narodowe czytanie organizowana jest przez Prezydenta rze-
czypospolitej Polskiej od 2012 roku i ma służyć promocji czytelnictwa.
W ubiegłych latach czytaliśmy:
- „Pana tadeusza” - adama mickiewicza, 
- Dzieła - aleksandra fredry, 
- „trylogię” - Henryka Sienkiewicza 
- „lalkę” - bolesława Prusa,
- „Qvo vadis” - Henryka Sienkiewicza,
- „Wesele” - Stanisława Wyspiańskiego,
- „Przedwiośnie” - Stefana Żeromskiego,
- „nowele Polskie”,
- oraz „balladynę”- juliusza Słowackiego.
Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony akcji narodowego czytania para 
prezydencka zaproponowała do czytania „moralność pani Dulskiej”. 
Zaproszeni przez nas, do wspólnego czytania, goście jako odtwórcy 
ról bohaterów tragifarsy kołtuńskiej doskonale, wręcz po mistrzow-
sku zinterpretowali sztukę autorstwa Gabrieli Zapolskiej.
Gościem specjalnym tegorocznej edycji narodowego czytania w Słup-
nie była ulubienica widzów, aktorka teatralna i filmowa, od 1986 na 
stałe związana z teatrem Dramatycznym im. jerzego Szaniawskiego 
w Płocku - pani Grażyna Zielińska, która odegrała rolę pani Dulskiej. 
W pozostałe role wcielili się: Piotr Pietrzak – jako Zbyszko, małgorza-
ta Sawicka – odtworzyła postać lokatorki, agnieszka ruclak – ode-
grała rolę juliasiewiczowej, agnieszka Domińska – wystąpiła w roli 
Hanki, julia adamkowska – zagrała melę oraz jolanta borowska, któ-
ra wystąpiła jako tadrachowa. na widowni gościliśmy mieszkańców 

Gminy Słupno, członków Klubów Seniora z terenu gminy, nauczycieli 
oraz uczniów ze szkół w Święcieńcu i Słupnie. aplauz widzów, po od-
czytaniu wybranych fragmentów dramatu, był dla nas i czytających 
gości najpiękniejszą nagrodą.
Po uroczystym czytaniu była chwila na pamiątkowe zdjęcia i roz-
mowy z panią Zielińską, która w uroczy sposób opowiadała o swojej 
przygodzie z teatrem i zawodem aktora.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspólne odczytanie 
tegorocznej lektury.
Zapraszamy za rok, znamy już propozycję na kolejną edycję, prezy-
dent andrzej Duda ogłosił, że w 2022 roku lekturą narodowego czy-
tania będą „ballady i romanse” adama mickiewicza. (B.W.)

W BiBLiOTeCe 
zaGOŚCiŁY 
dUCHY TeaTrU

Gminna Biblioteka publiczna w słupnie aplikowała do konkur-
su organizowanego przez Fundację Civis polonus oraz programu 
równać szanse. nasz projekt został przyjęty i zaakceptowany 
przez organizatorów. pod nazwą projektową inkUBaTOr kryje 
się współczesny teatr dramatyczny, który od młodzieży otrzymał 
miano „duchy Teatru”. pozyskaliśmy fundusze na organizację hu-
morystycznego spektaklu z okazji Święta Babci i dziadka.
Za nami już miesiąc pracy czyli pierwsze koty za płoty. Dzięki temu, 
że do projektu zgłosiła się piętnastoosobowa grupa kreatywnej, 
uzdolnionej literacko i artystycznie młodzieży, osoby pełne mło-
dzieńczego zapału i energii, spełnimy każde z jego założeń.
Zgodnie z harmonogramem projektu spotykamy się raz w tygo-
dniu, w godzinach popołudniowych, w budynku biblioteki. Działa-
nia projektowe przebiegają zgodnie z założeniami, co przy naszych 
młodych, świetnych scenarzystach, aktorach, kostiumologach czy 
scenografach nie jest niczym nadzwyczajnym. Grupa młodych ludzi 
radzi sobie z wyzwaniami wyśmienicie, odnajdując się w wymienio-
nych wyżej rolach a także w zupełnie nowej grupie znajomych.
Premiera przedstawienia będzie miała miejsce w styczniu 2022 r. 
Zaprosimy wszystkich mieszkańców gminy, władze lokalne, se-
niorów, rodziców, koleżanki i kolegów. Zaproszona zostanie pani 
monika Sawicka, pisarka, dziennikarka i scenarzystka, która go-
ściła w bibliotece 28 września. autorka przygotowała i przepro-
wadziła fantastyczne warsztaty literackie dla grupy projektowej. 
uczestnicy warsztatów wychodzili ze spotkania bardzo zadowoleni, 
z uśmiechami na twarzach, pełni werwy oraz pozytywnego nasta-
wienia do czekających ich wyzwań. Premierowy spektakl zostanie 
nagrany i uwieczniony na filmie.
W GbP w Słupnie zawsze dzieje się coś innowacyjnego, aktywujące-
go mieszkańców Gminy Słupno. 
Zapraszamy do odwiedzania naszej placówki. (B.W.)

„GLinOManiaki” W akCJi
Gminny Ośrodek kultury słupno z/s w Cekanowie od września 
2021 r. realizuje projekt „Glinomaniaki”, na który pozyskał do-
finansowanie z Fundacji BGk w ramach kolejnej edycji konkursu 
grantowego „na dobry początek”. 

celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci za-
mieszkujących na terenie rzeczypospolitej Polskiej, z ograniczonym 
dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie roz-
woju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno – wy-
chowawczym. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na: inte-
rakcję między dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współ-
pracy w grupie, kreatywność oraz rozwój zdolności manualnych.
Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie 
i prowadzenie zajęć dla dzieci oraz zakup wyposażenia związanego 
z realizacją projektu.
Zajęcia w ramach tego działania rozpoczęły się w połowie wrze-
śnia, a grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3 – 9 lat. W przed-
sięwzięciu bierze udział 25 młodych, kreatywnych i bardzo twór-
czych „Glinomaniaków”. (B.W.)

W GOk-U nie próżnUJą!
od połowy września rozpoczęły się zajęcia organizowane przez 
Gminny ośrodek Kultury Słupno. Propozycja była na tyle interesują-
ca, że bardzo szybko zapełniły się listy uczestników, w skutek czego 
zostały utworzone dodatkowe grupy. Do zajęć cieszących się naj-
większą popularnością wśród dzieci i młodzieży należą:
- zabawy z gliną,
- taniec nowoczesny,
- robotyka,
- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach oraz zabawy z językiem 
angielskim.
Duże zainteresowanie zyskały również indywidualne lekcje z zakresu 
nauki gry na instrumentach: keyboardzie, pianinie, perkusji czy gita-
rze oraz zajęcia wokalne.
Dla osób dorosłych zaproponowaliśmy zajęcia ruchowe: aerobik oraz 
zdrowy kręgosłup z elementami jogi, które od ubiegłego roku cieszą 
się dużą popularnością.
Wzorem lat ubiegłych prowadzimy również kurs języka angielskiego 

dla dorosłych mieszkańców, w trzech grupach zaawansowania:
- grupa od podstaw – kurs zaczynamy od 6 października (prowa-
dzimy nabór),
- grupa średniozaawansowana
- grupa zaawansowana.
Zapraszamy również wszystkich chętnych do udziału w zajęciach 
Gminnej orkiestry Dętej, które odbywają się w każdą środę i sobotę 
w cekanowie, w budynku Gminnego ośrodka Kultury.
W najbliższym czasie planujemy:
- 23 października, wraz z tKKf „Wiślanie” organizujemy bieg w ra-
mach „Pikniku Sportowego”, który odbędzie się na przy Szkole Pod-
stawowej w Słupnie,
- planujemy również przygotować dla mieszkańców 10 listopada Wie-
czornicę Patriotyczną,
- 22 listopada chcemy zaprosić mieszkańców gminy na promocję 
książki anny Włochowskiej p.t. „Promenada czasu”, której wydanie 
dofinansowano ze środków Gminnego ośrodka Kultury. (B.W.)

Kultura
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kOnkUrs 
pLasTYCznY
Halo, halo, czy są tu w gminie jacyś arTYŚCi?
Przypominamy, że zbliża się okres najmil-
szych świąt bożonarodzeniowych. Z tej oka-
zji, jak co roku, mamy dla Was fajny konkurs 
plastyczny, na który prace możecie nadsyłać 
do 30 listopada. 
Zasady konkursu są proste:
•	 wybieracie dowolną technikę i dobieracie 

materiały w domu lub w sklepie: pastele, 
kredki, farby, wycinankę, wydzierankę itp. 

•	 robicie cudowną kartkę świąteczną z ele-
mentami charakterystycznymi dla naszej 
gminy w formacie a4 (30/21cm)

•	 dajecie rodzicom do wypełnienia zgłosze-
nie do konkursu

•	 wysyłacie swoją pracę lub przynosicie do 
urzędu Gminy w Słupnie

a potem mocno trzymacie kciuki, żeby to Wa-
sza praca znalazła uznanie wśród członków 
Komisji Konkursowej. najlepsza praca zosta-
nie wydana w formie gminnej kartki świątecz-
nej. autor otrzyma nagrodę rzeczową
Zachęcamy, bo warto!
Szczegóły i regulamin znajdziecie: 
www.slupno.eu

Jesienne WspOMnienia….
złota polska jesień…kolorowe liście spadają z drzew, dni stają 
się krótsze i chłodniejsze, podmuchy wiatru przejmują dotkliwie. 
W takie jesienne dni często wracamy do wspomnień. Tych wy-
darzeń z minionego lata ale także tych odległych, sprzed kilku-
dziesięciu lat. Listopad jest najlepszym czasem na wspomnienia 
o dawnych wydarzeniach. Tradycyjnie przed Świętem zmarłych 
przedstawiciele władz gminnych odwiedzają miejsca pamięci po-
laków walczących na naszych terenach.
mieszkańcy Gminy Słupno przed 101 lat uczestniczyli w wojnie pol-
sko-bolszewickiej w 1920 roku. 18 października 1930 roku na ich 
cześć rada Gminy bielino, oraz ówczesny wójt Wawrzyniec Sikora 
ufundowali i odsłonili na budynku siedziby gminy w ośnicy tabli-
cę z 19 nazwiskami poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 
tablica z budynku gminy, prawdopodobnie na polecenie Wawrzyń-
ca Sikory została zdjęta w pierwszych dniach ii wojny światowej 
i ukryta na prywatnej, dzisiaj nam nie znanej posesji. Wyzwolenie 

z pod okupacji niemieckiej w 1945 roku i powstanie Polski ludowej 
z ogromnymi wpływami ideologii radzieckiej na nasz los nie da-
wało gwarancji, że tablica będzie mogła wrócić na swoje miejsce 
i czcić bohaterów wojny z bolszewikami. tablica potajemnie została 
przekazana do kościoła w imielnicy, później miała trafić do kościoła 
w Słupnie. jej peregrynacja zakończyła się 19 sierpnia 2001 roku, 
gdy uroczyście wbudowano ją w pomnik usytuowany w bielinie 
na gruncie bogdana Więcka, podarowanym gminie. W uroczysto-
ści oprócz władz gminy, naszych harcerzy uczestniczyła honorowa 
reprezentacja Wojska Polskiego, chór wojskowy, przedstawiciele 
organizacji kombatanckich oraz duchowieństwo. Dzisiaj, ponad 100 
lat od tamtych tragicznych wydarzeń i 90 od ufundowania tabli-
cy nie ma nikogo kto znałby tych bohaterów. nie ma rodzin, które 
widziałyby w nich swoich przodków. jednak mieszkańcy pamiętają. 
Świadczą o tym liczne znicze i kwiaty składane szczególnie w okre-
sie zadusznym przy pomniku. W piątek, 29 października 2021r. 

agnieszka ruclak - Zastępca Wójta wraz z radnymi Gminy Słupno 
złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej w bielinie. 
Do szczególnie ważnych miejsc pamięci w naszej gminie należy po-
mnik pomordowanych Polaków w Słupnie. 28 sierpnia 1942 roku 
doszło do największej zbrodni w Słupnie, jakiej dokonali niemieccy 
żołnierze w czasie ii wojny światowej. Dwudziestu Polaków zostało 
najpierw zatrzymanych, następnie publicznie powieszonych w słu-
pieńskich lasach. Zbrodnia ta miała być rzekomo pomszczeniem 
napaści na niemieckiego żołnierza przez przypadkowego Polaka. 
mieszkańcy gminy upamiętniają ten dzień co roku mszą świętą 
i modlitwą przy pomniku zamordowanych w Słupnie. W przyszłym 
roku planowane są uroczystości z okazji 80. rocznicy zbrodni nie-
mieckiej. 29 października władze Gminy Słupno złożyli kwiaty i zni-
cze przy pomniku pomordowanych Polaków. Przy okazji Święta 
Zmarłych szczególnie ważna jest modlitwa za tych, którzy polegli 
za nas i naszą ojczyznę. 
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GrOMadzkie LaTa pięćdziesiąTe XX WiekU
Większość mieszkańców naszej gminy wie, że gmina Słupno utwo-
rzona w 1989 roku, składa się z 17 sołectw zarządzanych przez po-
szczególnych sołtysów, 3 wsi, jednej osady, 19 siedlisk wchłoniętych 
przez wsie sołeckie i deserty Kępy ośnickiej. Dla porządku i potrzeby 
dalszej części artykułu wymienię nasze sołectwa: barcikowo, bie-
lino, borowiaczki –Pieńki, cekanowo, liszyno, mijakowo, mirosław, 
miszewko-Stefany, miszewko Strzałkowskie, nowe Gulczewo, ra-
mutowo, rydzyno, Sambórz, Słupno, Stare Gulczewo, Szeligi, Wy-
kowo. niewielu z nas wymieni dawne siedliska np. błotko, Wirginia, 
Gajówka, Konstantowo, Poddębiec i inne wchłonięte przez wsie so-
łeckie, a tylko najstarsi pamiętają burzliwe zmiany administracyjne 
po 1945 roku i początku lat 50-tych XX wieku. Po zakończeniu ii woj-
ny światowej reaktywowano podział administracyjny Polski taki jaki 
był przed 1939 rokiem z województwem lwowskim czy wileńskim 
mimo okrojenia ich ziem przez Związek radziecki. tą drogą odtwo-
rzono województwo warszawskie w nim powiat płocki podzielony 
na 15 gmin zarządzanych przez wójtów. Powstałe gminy podzielo-
no na gromady. Gromadą była wieś, w niektórych przypadkach do 
gromady-wsi dołączono okoliczne siedliska. Gmina bielino miała 12 
gromad, a w nich: bielino, borowiczki Pieńki, cekanowo, Gulczewo, 
liszyno, mirosław, miszewko Strzałkowskie, rydzyno, Słupno i Wy-
kowo, oaz bielino Stare z Kępą ośnicką w tym czasie zamieszkałą. 
Gromada Gulczewo obejmowała Stare Gulczewo i Gulczewo Kolonie 
(obecnie nowe Gulczewo). Dzisiejsze nasze barcikowo, mijakowo, 
miszewko, Sambórz i Szeligi jako gromady znalazły się w gminie 
miszewo murowane. Przewodniczący gromady był sołtysem. Duże 
zmiany administracyjne wystąpiły w 1954 roku, gdy uchwałą opu-
blikowaną w Dzienniku urzędowym nr 9 z 7 października zniesiono 
gminy a utworzono gromady jako najniższe jednostki administracji 
państwowej w powiecie. Gromady zarządzane były przez Gromadz-
kie rady narodowe. W tym też Dzienniku podano do wiadomości, że 
powiat płocki zostaje podzielony na 50 gromad i dla każdej gromady 
ustalono liczbę radnych. Przewodniczący Gromadzkiej rady narodo-
wej miał uprawnienia dawnego wójta. W wyniku ogólnokrajowych 
wyborów wyłoniono radnych do poszczególnych gromad. Dzisiejsze 
nasze sołectwa, wsie, deserty w 1954 roku znalazły się w: 
1.Gromadzie Borowiczki – bielino, borowiczki-Pieńki, rydzyno, Gul-
czewo Kolonia (dzisiaj nowe Gulczewo). radnymi zostali: 1. malinow-
ski Władysław, 2. Krakowski Stanisław, 3. Żółtowski Stanisław, 4. 
Zazga Henryk, 5. jaroszewski jan, 6. Gołębiowski czesław, 7. Siwa-
nowicz Stanisław, 8. Gozdanek Wacław, 9. Sitnik jan, 10. olenderek 
Zdzisław, 11. roszko Wacław, 12. Żurawik Stanisław, 13. rykowski 
Kazimierz, 14. Stefańska czesława, 15. różalski mieczysław,16. Ste-
fański Wacław, 17. Grabowski eugeniusz, 18. jankowski Władysław, 
19. Paciorkiewicz jan, 20. Paczkowska jadwiga, 21. Gajewska leoka-
dia, 22. rajewska lucyna, 23. Pankowski Wacław, 24. Krakowski Zyg-
munt, 25. Dąbrowski franciszek, 26. Skierski Stanisław, 27. Kaźmier-
kiewicz Halina. 
2.Gromadzie Mirosław – cekanowo, mirosław, miszewko Strzałkow-
skie, miszewko-Stefany, Stare Gulczewo. radnymi zostali: 1.Patora 
jan, 2. Kosiński józef, 3. raczyński Stefan, 4. Wiśniewski Władysław, 
5. Paszenda Kazimierz, 6. Krulikowski franciszek, 7. Kaczmarska 

Władysława, 8. bałdyga Stanisław, 9. Kobasinski Stefan, 10. Żiół-
kowski jan, 11. Żmijewski adam, 12. Żmijewski antoni.
3.Gromadzie słupno – liszyno, Słupno, Szeligi, Wykowo. radnymi 
zostali: 1. Śniechowski jan, 2. Stanisławski jerzy – zastępca kierow-
nika urzędu Stanu cywilnego i sekretarz Gromadzkiej rady narodo-
wej, 3. Sobótka Wincenty, 4. Kuskowski michał, 5. Zalewska Helena, 
6. borowski Władysław, 7. maciejewski Kazimierz, 8. Wiktorowska 
teresa, 9. Dolny feliks, 10. Kacprzak Kazimierz – przewodniczący Gro-
madzkiej rady narodowej i kierownik urzędu Stanu cywilnego, 11. 
Wyrębkowski tadeusz, 12. małecki adam, 13. Gajewski jan.
4.Gromadzie Święcieniec – barcikowo, Sambórz, Święcieniec, mija-
kowo, ramutowo. radnymi zostali: 1. Pietrzak jan 2. Koneczny Zdzi-
sław,3. Zarębski mieczysław, 4. lisiecki bronisław, 5. Karpiński jan, 
6. Gawski jan, 7. Kozak janina, 8. Paciorkowska maria, 
9. Witkowski edwin, 10. adamczyk Wacław, 11. Wronka Szczepan, 12. 
Szmeja Stanisław, 13. Pietras jan, 14. Dądzik antoni. 
5.Gromadzie dobrzyków powiatu gostynińskiego Kępa ośnicka. 
radnymi zostali: 1. Kiciński bolesław, 2. Kostun bolesław, 3. balce-
rzak Stanisław, 4. lau Henryk, 5. nowakowski tomasz, 6. jóźwiak 
Władysław, 7. Wichrowski tadeusz, 8. Kaźmierczak Stanisław, 9. ba-
zner Helena, 10. młodziejowski Stefan, 11. czachorowski aleksander, 
12. Zych Stanisław. 
W 1959 roku 15 grudnia dokonano dalszych zmian organizacyjnych: 
Gromady mirosław i Słupno zostały zniesione a do nich należące wsie 
włączono do Gromady borowiczki, Gromadę Święcieniec zniesiono, 
a wsie do niej należące z wyłączeniem Samborza, który włączono do 
Gromady radzanowo przeniesiono do Gromady miszewo murowane. 
W gromadach funkcjonowały Wiejskie Komitety frontu jedności 
narodowej, Gromadzkie Komitety Polskiej Zjednoczonej Partii ro-
botniczej, Gromadzkie Komitety Polskiego Stronnictwa ludowego, 
Państwowe Gospodarstwa rolne, filie Państwowych ośrodków ma-
szynowych, Koła Gospodyń Wiejskich, ochotnicze Straże Pożarne, 
ogniska Związku nauczycielstwa Polskiego, szkoły powszechne, 
Gromadzkie rady Przyjaciół Harcerstwa, drużyny harcerskie i zu-
chowe, Szkolne Koła Sportowe, sklepy wielobranżowe, posterunki 
milicji obywatelskiej, zakłady pracy np. cukrownia w borowiczkach. 
W strukturze organizacyjnej Gromady był urząd Stanu cywilnego, 
Komisja oświaty współpracująca z ogniskami ZnP, Komisja rolnic-
twa i Zaopatrzenia ludności, Komisja ds. Kółek rolniczych i Pom, 
Komisja ds. współpracy z organizacjami społecznymi. Priorytetem 
lat pięćdziesiątych XX wieku, gdy część produktów rolnych jeszcze 
reglamentowano była planowa gospodarka rolna: uprawa zbóż, ziem-
niaków, buraków cukrowych, hodowla zwierząt, produkcja mleka. 
metodą przymusowych kontraktacji i skupów mleka, warzyw i owo-
ców zapewniano zaopatrzenie sklepów i gwarantowano pokrycie kar-
tek na tłuszcze i ziemniaki w dużych aglomeracjach przemysłowych 
i na Śląsku. Karki ogólnokrajowe na produkty żywnościowe i towary 
przemysłowe zniesiono ostatecznie w 1953 roku (korzystało z niego 
około 18-29% społeczeństwa), ale wprowadzono dla niektórych za-
wodów z zakładach pracy i dużych aglomeracjach bony żywnościowe 
na tłuszcze, ziemniaki. jak się ocenia w 1363 zakładach na terenie 14 
województw tą formą motywacji objęto ponad 2 miliony robotników. 

W systemie przydziałów były też rowery i motory na specjalne ksią-
żeczki PKo. rozwijał się w zakładach pracy też system rozdawania 
artykułów w postaci deputatów (mleko, masło, koszule, buty, wę-
giel, produkty mięsne w zakładach mięsnych i drobiowych itp.) 
W całym kraju funkcjonowały sklepy komercyjne, gdzie poza kart-
kami można było kupić towary reglamentowane (mięso, masło, 
smalec, mydło, środki piorące, cukierki, rajstopy, niektóre ubrania) za 
ceny znacznie wyższe.
czas gromad zakończył się z dniem 1 stycznia 1972 roku. Gromadę 
borowiczki zniesiono, a jej administracyjny obszar stał się Gminą bo-
rowiczki z siedzibą w borowiczkach. 

konrad Jan Waluś 
Dziękuję rodzinom Siwanowiczów, Dąbrowskich i Roszko 

za użyczenie zdjęć. 

miejSca i luDZie

Rys. 1. Siwanowicz Stanisław 
radny Gromady Borowiczki 

Rys. 2. Dąbrowski Franciszek
radny Gromady Borowiczki

Rys. 3. Wacław Roszko
radny Gromady Borowiczki 

Rys. 4. Bon na 200 kilogramów ziemniaków dla górnika w Nowym By-
tomiu wydany na zimę 1954/1955 roku

Rys. 5. Bon na 1 kilogram mięsa-tłuszczu z 1949 roku
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