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Gmina Słupno
Adres: ul. Miszewska 8a,
09-472 Słupno, woj. mazowieckie
Tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu
Godziny pracy Urzędu Gminy w Słupnie
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

GMINA
SŁUPNO
LIDEREM
POWIATU
PŁOCKIEGO
W dniu 7 grudnia Gmina Słupno zdobyła tytuł Lidera Powiatu
Płockiego w rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W tym roku przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie
gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego, wskazując te o najwyższym potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. W ramach
Rankingu ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa
mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Ranking został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Krajowej Reprezentacji Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych.
Oceniając samorządy, eksperci wydali opinię na podstawie blisko 16
wskaźników opisujących poziom rozwoju gmin w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju oraz dostępne dane z Urzędu Statystycznego. Pozycja w rankingu uzależniona była m.in. od:
• średniorocznych dochodów własnych budżetu gminy na 1 mieszkańca w latach 2018–2020,
• wydatków majątkowych i inwestycyjnych budżetu gminy na 1
mieszkańca w latach 2018–2020,
• wskaźników zadłużenia budżetu gminy w latach 2018–2020,
• wydatków bieżących budżetu gminy na administrację publiczną
na 1 mieszkańca w 2020 r.,
• środków pozyskanych na finansowanie programów i projektów
unijnych stanowiących dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca
w latach 2018–2020,
• liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym w 2020 r.,
• wyników egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021,
• salda migracji,
• wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,
• środków przekazanych organizacjom pozarządowym,
• wydatków budżetu gminy na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
• odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej,
• wydatków na oświatę, wychowanie.
Ranking gmin jest Rankingiem organizowanym przez instytucje
badawcze, który potwierdza wiodącą rolę gminy Słupno w środowisku samorządowym nie tylko na szczeblu powiatu. W październiku

w rankingu dziennika ekonomiczno-prawnego „Rzeczpospolita” gmina Słupno zajęła 2 miejsce w Województwie Mazowieckim i wysokie
16 miejsce w kraju. Dla porównania inne gminy z Powiatu Płockiego
zajęły dopiero miejsca od 693 wzwyż.
Wysokie miejsca w takich niezależnych rankingach zawsze cieszą. Jest to potwierdzeniem, że wszystkie nasze działania skoncentrowane są na tym, aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej.
To dowód, że nasza praca idzie w dobrą stronę i jest doceniana.
Cieszy to tym bardziej, że ostatnie dwa lata były wyjątkowe ze
względu na pandemię i niewątpliwie należały do tych trudniejszych. W tych dalekich od normalności czasach daliśmy sobie
radę. Szczególnie warty podkreślenia jest fakt, że jako Urząd nie
ograniczyliśmy swojej działalności. Udało się utrzymać pełną
mobilność wszystkich wydziałów. Podjeliśmy działania pozwalające naszym mieszkańcom korzystać z wszystkich usług niezbędnych do funkcjonowania w nowych warunkach. Działań było
dużo, a wykonywali je nasi pracownicy, którzy w zmienionych warunkach funkcjonowania, często przy okrojonym składzie w sposób wzorowy sprostali nowym wyzwaniom. Byliśmy także wspierani przez Radnych, Sołtysów i Rady Sołeckie, którzy czynnie
wspomagali nas w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Wszystkie te działania i bieżące wykonywanie zadań
zostały zauważone przez niezależne i zewnętrzne podmioty, co
przekłada się na wysokie miejsca w Rankingach. W tym miejscu
wszystkim pracownikom gminy dziękuję za wytrwałość, umiejętność dostosowania się do nowych, trudnych warunków, odpowiedzialność i stałą chęć pomocy innym. Jednocześnie chciałbym
podziękować wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość, wsparcie i wyrazy sympatii. Kolejne wyróżnienie motywuje do dalszego
rozwoju gminy Słupno w kolejnych latach. To powód do satysfakcji, ale i zobowiązanie do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz rozwoju
gminy Słupno.

Wójt Gminy Słupno

Zachęcam również do śledzenia naszych oficjalnych
stron: www.slupno.eu
a także serwisów społecznościowych:
Urząd Gminy Słupno

„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

oraz Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno,
zawadka.marcin70
@ZawadkaMarcin
W każdej sprawie pozostaje do Państwa dyspozycji
w Urzędzie Gminy Słupno
w środy w godzinach od 8.00 do 16.30
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ZADANIA INWESTYCYJNE – ZMIANY I DOTACJE
Dla Gminy Słupno rok 2021r. pod względem inwestycyjnym był
niezwykle nieprzewidywalny. Od początku obfity w dotacje pozyskane z różnych programów inwestycyjnych. Jednak również pełen zmian z uwagi na sytuacje jaka nastała na przełomie roku na
terenach gminy.
Zaczęło się, jak zwykle, od planowania budżetu w grudniu 2020 roku.
Kierując się potrzebami mieszkańców, wnioskami radnych oraz Wójta ustalono, że na ten cel zostanie przeznaczone ponad 12 milionów
złotych. Budżet tzw. „obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki
przeznaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i realizowane w ramach funduszów sołeckich to kwota prawie 700 tys. zł.
Już na początku roku rozpoczęły się dwie największe inwestycje
w Nowym Gulczewie: budowa kolejnego etapu ulicy Stepowej oraz
budowa klubu i żłobka. W pierwszym kwartale otrzymaliśmy 619
269,84 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na II etap budowy ulicy Stepowej. To między innymi dzięki tej dotacji inwestycja jest
już prawie zakończona a mieszkańcy Nowego Gulczewa mogą korzystać z nowych dróg dojazdowych do swoich posesji. „Budowa żłobka
i świetlicy w Nowym Gulczewie” również otrzymała dofinansowanie
w wysokości 829 971 złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Inwestycja przebiega
zgodnie z harmonogramem. Dlatego do czerwca 2022 roku na działce
gminnej przy ulicy Stepowej powstanie obiekt pełniący funkcję żłobka dla dzieci oraz klubu-świetlicy dla mieszkańców. Wykonawca zakończył prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
a budynek jest w stanie surowym zamkniętym. W tej chwili trwają
prace elewacyjne jak również prace budowlane wewnątrz budynku.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Po przesunięciu przez Radę Gminy Słupno środków na styczniowej sesji w lutym podpisana została również umowa na zadanie
„Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowiczki-Pieńki-Liszyno wraz z infrastrukturą”. Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem inwestycja zakończyć
się ma wiosną 2023r. Przypominamy, że od ronda w Liszynie, ulicę
Wawrzyńca Sikory i ulicę Piastowską do ulicy Głębokiej w Borowiczkach-Pieńkach na odcinku blisko 3 kilometrów. W ramach tej
inwestycji powstaje jezdnia o szerokości 5,5 m, ścieżka rowerowa
po prawej stronie oraz chodnik po drugiej. Wybudowana została
kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę, oświetlenie uliczne,
kanał technologiczny dla światłowodu. W ramach realizacji wykonane zostały niezbędne przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wartość
kontraktu to kwota 10,5 miliona złotych.
Jednym z ważniejszych dofinansowań zewnętrznych pozyskanych
w pierwszej połowie roku była kwota dziewięćset sześćdziesiąt
tysięcy złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki
przeznaczone zostały na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. „Arkadia Mazowiecka –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu wraz z infrastrukturą- etap IV”. Dzięki temu ulica Pocztowa w Słupnie łącząca
południe gminy z centrum stała się drogą o wysokim standardzie
i poziomie bezpieczeństwa. Ponadto na tej drodze został całkowicie przebudowany most na rzece Słupiance. Na początku marca
dokonano rozbiórki starego mostu przez rzekę Słupiankę w Słupnie. W kwietniu rozpoczęto stawianie pali oraz dokonanie prób wytrzymałościowych, po czym rozpoczęła się budowa nowego mostu.
W lipcu, podczas nawałnicy, budowa była na tyle zaawansowana,
że inwestycje nie uległa zniszczeniu. Natomiast prace trwały nieprzerwanie do września, czyli do czasu, gdy most został oddany do
przejazdu mieszkańcom osiedlonym w tej okolicy. W tej chwili trwają prace wykończeniowe inwestycji.

Jednak to nie koniec zadań zakończonych w tym roku na ulicy Pocztowej w Słupnie. W maju został otwarty długo wyczekiwany przez
mieszkańców- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Natomiast wspólnie z Powiatem Płockim zmodernizowana została
droga powiatowej ul. Miszewskiej w Słupnie.
W planach na rok 2021 było jeszcze wiele zadań, tj.: modernizacja
drogi gminnej w miejscowości Szeligi, budowa ulicy Ceglanej i św.
Huberta w Cekanowie oraz oczekiwana przez mieszkańców Słupna
rozbudowa „Parku nad Słupianką”. Jednak nawałnica, która przeszła
przez tereny gminy Słupno w nocy z 17 na 18 lipca spowodowała, że
plany inwestycyjne musiały ulec poważnym zmianom. Dlatego zrezygnowano z wielu zadań na rzecz odbudowy zniszczeń spowodowanych powodzią. Chwilę po tym jak pisaliśmy w gazecie o pozyskaniu
prawie 3 milionów zł z różnych programów i instytucji zewnętrznych,

okazało się że straciliśmy dużo więcej ze zniszczeń. Początkowe
straty szacowano na kwotę 10 milionów złotych. W związku z wydarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej w lipcu tego roku
Gmina zmuszona była zrezygnować z dofinansowania w wysokości
stu siedemdziesiąt tysięcy złotych na budowę drogi do Szelig. Dotacja została otrzymana ze środków własnych budżetu Województwa
Mazowieckiego. Decyzja podyktowana była koniecznością budowy
nowej przeprawy w tej miejscowości, który tymczasowo został zastąpiony mostem wybudowanym przez żołnierzy z II Pułku Wojsk
Inżynieryjnych w Inowrocławiu.

W tym samym czasie Gmina Słupno wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych. Jednak z całej w/w puli tj. blisko pięciu milionów złotych, podpisana została umowy na odbudowę dróg dojazdowych do mostu w Mijakowie. Dzięki tym środkom mieszkańcy mogą już
dziś korzystać z przejazdu mostowego w Mijakowie.
Koniec października przyniósł ponownie dobre informacje dotyczące
składanych przez Gminę Słupno wniosków o dofinansowanie. Do najbardziej satysfakcjonującej okazało się ogłoszenie wyników naboru
„POLSKI ŁAD”. Na ten nabór Gmina Słupno składała wnioski w lipcu 2021 roku czyli chwilę po nawałnicy jaka nawiedziła nasze tereny.
Akceptację rządu uzyskały dwa z nich, tj.: „Budowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej 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 dwieście
czterdzieści tysięcy złotych. Jak już pisaliśmy zadania wodno-kanalizacyjne ujęte we wniosku to ponad 40 projektów inwestycyjnych,
polegających na rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej. Zadania te realizowane będą w okresie powyżej dwunastu miesięcy i w dużej większości zaspokoją oczekiwania obecnych
i przyszłych mieszkańców Gminy Słupno w tym zakresie. Natomiast
budowa mostu w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi, ze względu
na swój charakter planowana jest do realizacji w roku 2022.
W 2021roku wybudowano również dwa boiska do koszykówki . Jedno przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim, drugie przy
szkole podstawowej w Święcieńcu. Na inwestycję w Święcieńcu
otrzymano pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” wysokości 97 941złotych.
Trwa odbudowa Orlika Lekkoatletycznego w Słupnie, natomiast na
placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka”
w Słupnie zakończył się montaż zakupionych zabawek dzięki pomocy
finansowej sponsorów, tj.: MIK Beton Sp. z o.o.,PHU IRP Robert Radaszkiewicz oraz PERN Sp. z o.o. Już niedługo zostanie położona nowa
nawierzchnia, której zakup dofinansowała firma PONZIO POLSKA.
Z końcem listopada w samym centrum Słupna stanęła nowa wiata przystankowa. Z uwagi na to że jest to punkt charakteryzujący się znacznym
ruchem pasażerów, a ponadto przystanek ten pełni rolę gminnego centrum przesiadkowego zamówiono i zamontowano wiatę przystankową
o zwiększonych wymiarach i podwyższonym standardzie w stosunku do
stanu istniejącego dotychczas. Nowa wiata ma wymiary 5,35m długości
(poprzednia 3,8m) i 2,3m szerokości (poprzednio 1,55m) i jest typu półzamkniętego, tj. posiada na połowie długości również ścianę przednią,
co w większym niż poprzednio stopniu chroni oczekujących pasażerów
przed wiatrem i opadami, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.
Zastosowanie natomiast przyciemnianych szyb ograniczać będzie nagrzewanie się wnętrza w okresie letnim. Zwiększenie wymiarów wiaty
umożliwiło zamontowanie większej ilości ławek dla oczekujących (łączna długość 6,5m, poprzednio 3,7m). Wiata wyposażona jest w kasetę na
rozkłady jazdy o powiększonych wymiarach (1,2 x 0,8m) dzięki czemu
umieszczone już rozkłady jazdy mają dużą powierzchnię i powiększone
czcionki – są więc bardziej czytelne dla osób starszych i w warunkach
słabszego oświetlenia w nocy. Dodatkowo wiata wyposażona jest
w tzw. CITY-LIGHT tj. gablotę o wymiarach 1,2 x 1,8m, dwustronną, na
której będą eksponowane gminne plakaty, czy ogłoszenia.
Przed nami przygotowanie budżetu na rok 2022. Otrzymane dotacje zostały wpisane w pierwszej kolejności. Dzięki temu wiele zadań
planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną już rozpoczęte w przyszłym roku. Możemy mieć tylko nadzieje, że plany zostaną zrealizowane chociaż w większej części.
Magdalena Kubacka
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SPOTKANIA Z WÓJTEM PROWADZĄ
DO KONKRETNYCH DZIAŁAŃ

Od początku pracy w Gminie wójt Marcin Zawadka spotyka się z mieszkańcami. Na tych spotkaniach, w poszczególnych sołectwach, przedstawiciele Urzędu wraz Wójtem wyjaśniają bieżące sprawy i starają
się pomóc w rozwiązaniu bieżących problemów. Główne tematy, które zostały we wrześniu tego roku przedstawione i poruszone przez
urzędników opisaliśmy w poprzednim numerze biuletynu. Teraz chcemy przeanalizować czy wyniku zgłaszanych spraw podjęte zostały
działania. Sprawdzimy co się udało, a co nie i dlaczego?
Czy dwóch miesiącach od spotkań z Wójtem rozmowy mieszkańców przekładają się na konkretne działania? Część wniosków została wykonana w kilka dni po zebraniach. Dotyczy to zadań, których
koszt naprawy nie przekracza planowanego budżetu w tym roku.
Na wniosek mieszkańców Nowego Gulczewa naprawiona została
ulica Chocimska i Husarska. Natomiast przy świetlicy w Rydzynie
utwardzone zostało podłoże wiaty kostką. Przy ścieżce rowerowej
w Święcieńcu wzmocniono również skarpy płytami ażurowymi.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu droga dojazdowa do mostu
w Mijakowie, która została dotkliwie zniszczona przez nawałnicę
jest już przejezdna. Dodatkowo, zrealizowano drobne prośby konkretnych mieszkańców, tj: utwardzenie destruktem wjazdów w Borowiczkach Pieńkach czy Mijakowie, poprawa oświetlenia w Bielinie. Ponadto dokonywano bieżących napraw ulic na terenie gminy,
w tym: ulicy Królowej Jadwigi w Liszynie czy ulicy Wspólnej w Borowiczkach Pieńkach. Wznowiono również projektowanie ulicy
Królewskiej i łącznika do ulicy Mazowieckiej w Cekanowie.
Jednak należy zaznaczyć, że nie wszystkie działania były możliwe do
wykonania. Wynika to często z sprzecznych stanowisk mieszkańców.
Na przykład jedni chcą progi zwalniające na ulicach, inni są ich zadeklarowanymi przeciwnikami. W Cekanowie kilku mieszkańców chce zmiany trasy autobusu, inni są z obecnego rozwiązania zadowoleni. Wójt
przy podejmowaniu decyzji zawsze stara się korzystać z opinii radnych.
W przypadku autobusu ważna jest ilość osób korzystających w danym
rejonie z transportu zbiorowego. oraz porozumienie zawarte z Komunikacją Miejską w Płocku. Ma to oczywiście zawsze przełożenie na koszty
ponoszone przez Gminę, W przypadku instalacji progów na drodze gminnej zgodnie z rozporządzeniem wójta kluczowa jest pozytywna opinia
radnych z danego terenu oraz rady sołeckiej. Następnie urzędnicy przystępują do opracowania nowej organizacji ruchu zgodnie z przepisami.
Zdarza się, że proces uzyskania wszelkich niezbędnych zgód wydłuża
ich realizacje, tak jak to miało miejsce w Cekanowie na ulicy Wiejskiej
czy też w Wykowie. Na wrześniowych zebraniach sołeckich w Miajkowie i Miszewku Strzałkowskim mieszkańcy zgłosili potrzebę instalacji
progów na drodze powiatowej. Powstał on w związku z coraz większym
ruchem samochodowym, braku wsparcia patroli policyjnych i w obawie
o bezpieczeństwo swoich bliskich. Został poparty przez radnych i radę
sołecką zgłosiliśmy potrzebę instalacji progów na drodze powiatowej.
Urząd Gminy wystąpił o zgodę do właścicieli drogi czyli Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku. W odpowiedzi Starostwo jako „organ zarządzający ruchem na drogach po wizji w terenie” uznało wniosek za niewystarczająco zasadny. W uzasadnieniu napisano: „stosowanie progów

zwalniających winno się odbywać wyłącznie w tych miejscach i na tych
odcinkach dróg, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich
skuteczność jest niewystarczająca”. Przy czym w piśmie ze Starostwa
„inne metody” nie zostały wskazane. Motywując dalej brak zasadności
powyższego wniosku stwierdzono: „Jednocześnie niedopuszczalne jest
stosowanie progów zwalniających na ulicach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp. a w ciągu drogi powiatowej nr
2941W występują jednostki ochotniczych straży pożarnej”. Tak, że mimo
starań wójta mieszkańcom wsi położonych wzdłuż drogi powiatowej
przyjdzie poczekać jeszcze na progi. W tym miejscu warto przypomnieć,
iż w 2016 roku wójt gminy Marcin Zawadka wystąpił do Starostwa
Powiatowego z wnioskiem o przejęcie wszystkich dróg powiatowych
na terenie gminy. Wójt chciał być ich gospodarzem, samemu naprawiać
i odśnieżać. Dość miał dziurawej Rogozińskiej, braku przejścia z sygnalizacją świetlną przy orliku w Nowym Gulczewie czy braku chodnika od
ronda w Imielnicy do ulicy Wołodyjowskiego. Niestety wniosek wójta
nie uzyskał zgody ówczesnego Zarządu Powiatu. „Dziwi mnie to. Przecież nam wszystkim zależy zarówno na bezpieczeństwie ale również na
komforcie życia mieszkańca – wyjaśniał Marcin Zawadka, Wójt Gminy
- Często są to zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego, co
świadczy o przemyślanej decyzji przez wszystkich w danym sołectwie
i nie naraża budżetu Powiatu na koszty”.
Po spotkaniach z wójtem w Słupnie, na wniosek mieszkańców, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisana została budowa ulicy Krótkiej
i Żurawiej w Słupnie oraz ulicy Calineczki wraz z infrastrukturą.
W związku z otrzymaną wstępną promesą finansową w ramach Polskiego Ładu planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
dolnego Słupna (osiedle Pocztowa) oraz w Miszewku Strzałkowskim.
Inwestycja na Żurawiej będzie możliwa po potwierdzenie uchwałą Sejmiku Mazowieckiego dofinansowania V etapu budowy Arkadii Mazowieckiej – ulicy Pocztowej. Okres finansowania zaplanowano na lata
2022-2024. Do czasu budowy ulica będzie doraźnie naprawiana przez
gminnych pracowników. Na wniosek mieszkańców z Górnego Słupna,
w tym radnego Piotra Węglińskiego trwa budowa chodnika wzdłuż
drogi powiatowej na Bodzanów. Poprawi ona znacznie bezpieczeństwo
i dojście do sklepu Lewiatan. Zakończenie jeszcze w tym roku, w przyszłym roku planowane jest jej oświetlenie.
Zaplanowania większych środków finansowych wymaga również drugi
etap budowy drogi w Rydzynie. Dziś koszt II etapu znacznie przekracza
możliwości finansowe gminy, dlatego ponad dwa miliony złotych, zostały wpisane w Wieloletnią Prognozę Finansową na przyszłe lata. Po
zebraniu sołeckim wójt postanowił uzupełnić brakujące oświetlenia
wzdłuż wybudowanej drogi od Rydzyna do ulicy Pocztowej w Płocku.
Warto dodać, że zaplanowanych zadań, które są odpowiedzią na wnioski
mieszkańców z całej gminy jest znacznie więcej. Jednym z nich jest wykonanie projektu i budowa przepompowni przy ulicy Łąkowa w Borowiczkach-Pieńkach. Pamiętajmy, że tym roku w związku z odbudową
zniszczeń po lipcowej nawałnicy wiele oczekiwanych drobnych inwestycji musiało zostać przesuniętych w czasie. Priorytetem była odbudowa

zniszczeń. Jedną z nich była droga w Szeligach, która okazała się niemożliwa do wykonania z uwagi na zniszczony całkowicie most w tej miejscowości. Dzięki wsparciu, jaki otrzymaliśmy z dofinansowania Polskiego
Ładu w przyszłym roku zostanie rozpoczęta budowa nowego mostu. Do
tego czasu mieszkańcy są zmuszeni korzystać z przeprawy tymczasowej wypożyczonej z Wojskowej Agencji Rezerw Materiałowych.
Dzięki staraniom Wójta Marcina Zawadki z początkiem listopada zostało podpisane porozumienie ze Starostą Płockim w sprawie chodnika
wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Ramutowo (dotyczy drogi
nr 2943W na odcinku od drogi powiatowej nr 2941W do skrzyżowania
z drogą gminną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 35). Dodatkowo
zaplanowano nową ścieżkę pieszo-rowerową na drodze powiatowej
wzdłuż odcinka od Miszewka Strzałkowskiego do ulicy Miszewskiej
27 w Słupnie. Inwestycja ta będzie stanowić kontynuację wybudowanego odcinka ścieżki rowerowej biegnącej od miejscowości Święcieniec
do Miszewka Strzałkowskiego. Porozumienie zakłada również, że Wójt
Gminy Słupno – w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla
równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” - wystąpi
z wnioskiem do Marszałka Mazowsza Adama Struzika o dofinansowanie
realizacji tego zadania. „Coraz więcej osób świadomie korzysta z roweru
jako środka lokomocji, dbając o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie.
Poza tym obecna sytuacja na świecie wymaga od nas zdecydowanych
działań proekologicznych” – wspomina na swojej stronie internetowej
Starosta Sylwester Ziemkiewicz. Mieszkańcy Miszewka Strzałkowskiego wnioskowali również o przejścia dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w obrębach przystanków autobusowych. Gmina Słupno niezwłocznie wystąpiła z pismem do Starostwa Powiatowego w Płocku,
co spotkało się z jego pozytywną opinią. Jednak do wykonania zadania
niezbędne jest „opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu
w zakresie zaprojektowania przejść dla pieszych w ciągu przedmiotowych dróg powiatowych”. Prace nad projektem są w trakcie realizacji
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku.
Najważniejszym wnioskiem mieszkańców Nowego Gulczewa był
wszystkim znany wyjazd z ulicy Szlacheckiej na ulicę Wyszogrodzką.
Skręt w prawo wymaga poszerzenia. Jednak odcinek drogi należy do Miasta Płocka. Dlatego, po zebraniu wiejskim, wniosek został przekazany
do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. W odpowiedzi, która nadeszła
z początkiem listopada, otrzymaliśmy informacje, iż „wniosek obecnie
nie jest możliwy do realizacji”. W dalszej części pisma wyjaśniono, że
w budżecie miasta nie ma obecnie środków na pokrycie inwestycji. Jednak zapewniono, że w październiku zostanie droga naprawiona destruktem asfaltowym w ramach utrzymania dróg na terenie miasta Płocka.
Duże znaczenie w tym piśmie ma zgoda MZD w Płocku na użyczenie
terenu na potrzeby inwestycji drogowej. Wiąże się to pozwoleniem naprawy odcinka ze środków budżetu Gminy Słupno. Jak zapewnia Wójt
Marcin Zawadka „po nowym roku będę dążył do podpisania stosownych
umów z Miastem Płock na budowę zniszczonego odcinka, który zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy oraz utrudnia wyjazd niemal wszystkim z Nowego Gulczewa. Następnie wystąpię z prośbą do
radnych z Gminy Słupno o finansowanie wniosku na poszerzenie zjazdu
na ulicy Szlacheckiej w ulicę Wyszogrodzką”.
Poza organizowanymi raz w roku spotkaniami w poszczególnych sołectwach, Wójt Gminy Słupno jest dostępny dla mieszkańców w każdą środę od godziny 8.00 do 16.30. Dzięki temu wnioski są przyjmowane i na bieżąco rozpatrywane przez cały rok.
„Nikt nie ma monopolu na wiedzę, człowiek jest mądry mądrością innych ludzi. Dzięki rozmowie z nimi łatwiej dostrzec swoje błędy i rozwiązać problemy. Jeszcze jak się ma do tego tak zaangażowanych i otwartych na innych ludzi radnych to wszystko jest prostsze” – mówi Marcin
Zawadka. Dlatego zachęcamy do rozmowy z Wójtem, zarówno na zebraniach sołeckich jak i indywidualnych. Zapewniamy, że każdy wniosek
jest przez pracowników Urzędu oraz Wójta indywidualnie rozpatrywany.
W Gminie Słupno wspólnie szukamy rozwiązań, a nie problemów.
Magdalena Kubacka
Samodzielne stanowisko ds. Promocji Gminy
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CO DALEJ ZE SŁUPIANKĄ?

Od wielu lat mieszkańcy Gminy Słupno nie mogli uzyskać odpowiedzi na to pytanie. Po raz pierwszy zaczęli zadawać je ponad 10
lat temu, kiedy to wody rzeki intensywnie zalały tereny gminy. Od
tego czasu była niezliczona ilość pism i spotkań, które nie przyniosły nic, oprócz obietnic bez pokrycia i zapewnień, które kończyły
się w momencie zamknięcia drzwi.
Kończący się rok 2021 przyniósł ze sobą olbrzymie zniszczenia, klęskę
żywiołową, straty dla mieszkańców i samorządu, o których pisaliśmy
i informowaliśmy wielokrotnie. Jednak idąc za myślą: „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” - rok ten przyniósł nam również odpowiedź na zadawane przez lata pytanie - Co dalej ze Słupianką?
„Wielki sukces dla gminy Słupno. Ponad 9,5 miliona złotych na inwestycję zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Słupianki” –
tak opisał Jacek Ozdoba – Wiceminister Klimatu i Środowiska na swojej
stronie portalu społecznościowego. – Dzięki dobrej współpracy rządu
i samorządu udało się pozyskać środki na ww. inwestycje”. Takie zapewnienie otrzymali mieszkańcy gminy w dniu 18 listopada 2021r w Liszynie. Na spotkanie zostali zaproszeni Przedstawiciele PGW Wody
Polskie, RZGW, Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa Płockiego
oraz OSP. Po przypomnieniu wydarzeń ostatniego roku, przez Wójta

Marcina Zawadkę, zaproszeni goście zostali postawieni w „ogniu pytań” od mieszkańców, którzy osobiście odczuli skutki wieloletnich zaniedbań rzeki Słupianki- dopływu Wisły. Pretensje i żal społeczeństwa
skierowany był do osób zarządzających wodą. Wielokrotnie podkreślono, iż Gmina Słupno i Ochotnicze Straże Pożarne zrobiły wszystko co
było w ich mocy aby pomóc w walce z żywiołem. Jednak wieloletnie zaniedbania właściciela rzeki oraz brak bieżącej pielęgnacji doprowadza
do corocznego wylewu rzeki z koryta. Wszyscy oczekiwali przedstawienia konkretnego rozwiązania przedstawicieli Wód Polskich. Dzięki
wsparciu Posła na Sejm Jacka Ozdoby i Jego interwencji na spotkaniu
potwierdzono, iż środki na inwestycje zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Słupianki zostały zapewnione w budżecie na przyszły
rok. Prace rozpoczną się już po nowym roku jednak na zakończenie budowy będziemy musieli poczekać kilkanaście miesięcy.
Zrozumiałe jest, że mieszkańcy oczekiwali natychmiastowego działania. Każdy przecież zdaje sobie sprawę, że za chwilę przyjdzie zima, kra
na Wiśle a tym samym zagrożenie spowodowane „cofką” Słupianki.
Za kilka miesięcy przyjdą letnie upały, burze i ulewne deszcze. To również nie daje komfortu mieszkania na terenach zalewowych. Wszyscy
wiemy, że prawdopodobnie będziemy zmagać się z żywiołem, chociaż

w duchu liczymy, że nie będzie tak ogromny jak ostatnio. Jednak na
zabezpieczenie Słupianki w najbliższych miesiącach nie możemy liczyć
ze strony właścicieli rzeki. Z uwagi na brak podejmowanych przez niego działań w ostatnich latach mieszkańcy nie mogą mieć pewności,
że zagrożenie nie przyjdzie. Jednak pozyskane ponad 9,5 miliona złotych i przygotowywanie dokumentacji do zabezpieczenia przeciwpowodziowego to i tak więcej niż otrzymaliśmy w minionych 10 latach.
Nikt do tej pory nie potrafił nam przybliżyć daty rozpoczęcia robót, nie
zapewnił o środkach przeznaczonych na ten cel. Przypomnieć należy
że pozwolenie na budowę było wydane już w 2017 roku i do dnia dzisiejszego budowa nie została rozpoczęta z uwagi na brak środków.
Dopiero dzięki staraniom Wójta Marcina Zawadki i rozmowom prowadzonym z wieloma przedstawicielami rządu, udało się porozumieć
z osobą, która pomogła naszej lokalnej społeczności i dała nadzieję,
że w przyszłości mieszkańcy unikną takich ogromnych szkód. Powoływany kilkukrotnie sztab kryzysowy, komisje, interwencje i rozmowy
w PGW Wody Polskie były prowadzone w obecności Jacka Ozdoby - Wiceministra Klimatu i Środowiska. Sekretarz stanu był obecny również
w Słupnie dzień po lipcowej nawałnicy. Gmina Słupno otrzymała od
rządu ponad 2 miliony złotych na działania związane ze skutkami powodzi. Wcześniej w ciągu trzech tygodni udało się postawić przeprawę
tymczasową w Szeligach aby usprawnić przejazd mieszkańcom podczas sezonu żniw. Te wszystkie działania były skutkiem dobrej współpracy, rozmów i wsparcia Wiceministra. „Dobro mieszkańców nie musi
być związane z polityką i w moim przypadku nie jest. Najważniejsza
jest rozmowa, współpraca ponad podziałami. Jako Wójt Gminy, który
nie ma powiązań z żadną partią polityczną, czuje się w obowiązku rozmawiać z każdym kto chce pomóc naszej gminie. Tylko w ten sposób
możemy doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu” – zapewnił
Marcin Zawadka- Wójt Gminy Słupno.
Mieszkańcy gminy od lat czekali na takie spotkanie. Niektórzy powiedzą,
że nie dało ono spodziewanych efektów - natychmiastowych działań.
Ale mamy ponad 9,5 miliona złotych! Ta kwota zostanie przeznaczona na inwestycje TYLKO w naszej gminie.
To jest sukces, na który czekaliśmy przecież przez wiele lat!
Magdalena Kubacka

Dlaczego zmieniamy system opłat
za odpady komunalne?
Śmieci na terenie naszej gminy nie ubywa. Co roku ilość odpadów
komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca jest wyższa. Powoduje
to wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Zmusza to
nas do poszukiwania rozwiązań, które z jednej strony bilansują dochody i wydatki, a z drugiej są najbardziej sprawiedliwe dla mieszkańców. Kierując się tymi przesłankami od kwietnia tego roku Rada
Gminy przyjęła metodę naliczania opłaty za odpady komunalne od
ilości zużytej wody. Zmiana metody przyniosła zakładane, korzystne efekty. Dochody z opłaty zaczęły bilansować się z wydatkami. Na
dzień 29.11.2021 r. salda dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:
Dochody: 2.519.022,17 zł
Wydatki: 2.445.221,83 zł
Niestety nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września br. wprowadziła istotną zmianę
dla gmin i miast, które stosują taką metodę. Opłata naliczana w oparciu
o tę metodę nie może przekroczyć 149,69 zł od gospodarstwa domowego. Szacujemy, że w związku z tym ograniczeniem roczne wpływy
z tytułu opłaty zmniejszyłyby się o kwotę ok. 240 000,00 zł. Oznacza
to również, że nie każdy zużyty do celów bytowych metr wody znalazłby pokrycie w opłacie. Wszystko to bardzo osłabia szczelność tej metody, bo np. gospodarstwo domowe zużywające 15 m3 wody miesięcznie nie zapłaci za odpady adekwatnie do faktycznego zużycia wody.
Wprowadzenie górnego limitu opłaty nie odzwierciedli również pełnej
liczby mieszkańców danej nieruchomości. Wyeliminowany został tym
samym czynnik sprawiedliwości (im większe zużycie wody, tym więk-

sza liczba zamieszkujących nieruchomość, a tym samym większa ilość
wytwarzanych odpadów). W zmienionym kształcie metoda ta nie zapewnia proporcjonalnego wyliczenia opłaty.
Pozostawienie metody od wody z uwzględnieniem nowych zasad
spowodowałoby:
• konieczność przerzucenia części opłat za większe gospodarstwa
domowe i osoby zużywające więcej wody, na osoby oszczędzające
i gospodarstwa, w których jest mniej domowników
lub
• dołożenie brakujących środków z budżetu gminy, a tym samym
rezygnacji z planowanych inwestycji
Na żaden z tych scenariuszy Radni nie chcą się zgodzić. Pierwszy jest
niesprawiedliwy dla mieszkańców, drugi spowalnia tempo rozwoju gmin.
Ponadto przy planowaniu kosztów Radni musieli uwzględnić obecne
duże wzrosty mas odpadów odbieranych od mieszkańców. Największy,
około 40% wzrost w stosunku do roku ubiegłego odnotowały odpady
biodegradowalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W tej sytuacji Rada Gminy Słupno podjęła decyzję o powrocie od
01.01.2022 r. do metody naliczania opłaty od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku tej metody nowelizacja ustawy przyniosła pozytywne rozwiązanie, zwiększające możliwość
weryfikacji liczby osób wskazanych w deklaracji. Teraz organ będzie mógł wykorzystywać informacje i dane znajdujące się także w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych np. przedszkoli, szkół czy GOPS-u. Powinno przyczynić się to do większej
rzetelności w składaniu deklaracji, a w przypadku wątpliwości

co do liczby osób zamieszkujących nieruchomość ułatwiać wydawanie decyzji administracyjnych.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązujące od 01.01.2022r.
Z kompostownikiem

Bez kompostownika

30,40 zł od osoby

38,00 zł od osoby

Ryczałtowa stawka opłaty za domek letniskowy lub inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjnowypoczynkowe to 189,00 zł/rok
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny to dwukrotność opłaty podstawowej.
Kompostuj - to się opłaca! Ulga dla właścicieli domów jednorodzinnych
za kompostowanie biododpadów w wysokości 20% od opłaty jest jedną
z największych w powiecie płockim. Zachęcamy Państwa do kompostownia bioodpadów, które zaraz po niesegregowanych (zmieszanych)
odpadach komunalnych stanowią drugą pod względem masy frakcję odpadów odbieranych od mieszkańców. Kompostowanie zmniejsza koszty
odbioru bioodpadów, a dla mieszkańca przekłada się na realne oszczędności, bo kompostujący zapłacą o 7,60 zł mniej za osobę.
Przypominamy o programie Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+,
która uprawnia do korzystania z ulgi w opłatach za odpady komunalne w wysokości 20%.
WAŻNE INFORMACJE
• Po 1 stycznia 2022 r. należy złożyć nową deklarację.
• Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. trzeba będzie złożyć
do 10 lutego 2022 r.
• Nową deklarację zobowiązana jest złożyć ta sama osoba, która
składała poprzednią.
• Druki deklaracji dostępne będą od 1 stycznia 2022 r. na stronie
internetowej gminy w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami /
Deklaracje i druki.
• Deklarację można będzie złożyć w Urzędzie Gminy, przesłać pocztą lub przez ePUAP.
• Indywidualne numery kont do wpłat za odpady oraz terminy
wpłat pozostają bez zmian.
• Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie gminy.
Będziemy tam informować m.in. o wydłużonych, dogodnych dla
Państwa, godzinach przyjmowania deklaracji.
Dominika Kacprzyńska
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.

Co nowego - w Nowym Roku?
ZMIANA KRYTERIUM PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY
SPOŁECZNEJ
Z nowym rokiem następuje zmiana kryterium dochodowego. Dnia
1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.
U. z 2021 r., poz. 1296), które będą wynosić: 776 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie (przy czym kryterium
dochodowe w przypadku rodziny stanowi iloczyn kwoty 600 zł oaz
liczby członków rodziny).
Nadal w gminie Słupno pozostaje w mocy uchwała Rady Gminy
w Słupnie nr 99/XV/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej.
Wówczas to podwyższono kwotę kryterium dochodowego, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na osobę w rodzinie i dla osoby samotnie gospodarującej do wysokości 150% kryterium dochodowego.Oznacza to zatem,
że kryterium dochodowe w Gminie Słupno wynosić będzie:1164,00
zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900 zł dla osoby w rodzinie (przy czym kryterium dochodowe w przypadku rodziny stanowi
iloczyn kwoty 900 zł oraz liczby członków rodziny).
KOLEJNA EDYZJA PROGRAMU OSŁONOWEGO
Od 1 stycznia 2022r. mieszkańcy Gminy Słupno będą mogli skorzystać z III już edycji „Lokalnego Programu Osłonowego – wsparcie dla
mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub
ścieki na 2022rok”.
Cel oraz przesłanki do uzyskania pomocy, w porównaniu do lat
ubiegłych, nie uległy zmianie. Zmieniło się natomiast kryterium
dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w postaci zasiłku celowego na dofinansowanie do ponoszonych opłat za wodę
lub ścieki. Od 1 stycznia 2022r. wyniesie ono: 1552,00 zł dla osób
samotnie gospodarujących, 1200,00 zł na osobę w rodzinie, w gospodarstwie wieloosobowym.
DUŻE POWODZENIE SŁUPIEŃSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 3+
Od lutego br. na terenie Gminy Słupno funkcjonuje Program dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony uchwałą Rady Gminy – tzw. Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+.
Karta upoważnia rodzinę do korzystania z ulg w opłatach za: czynsz
(mieszkania wchodzące w zasób gminny), wodę, ścieki, żłobek, przedszkole, zajęcia w GOK oraz do ulg oferowanych przez Partnerów Karty.

DOBRA WIADOMOŚĆ - ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W 2022R.
BĘDZIE WYŻSZE
Po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, jest ono
bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jest to również efekt corocznej waloryzacji świadczenia, co gwarantuje
art. 17 ust. 3b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie
dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodzin.
Od 1 stycznia 2022r. świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiło:
2119,00 zł miesięcznie.
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”EDYCJA 2022
W 2022 roku ponownie ruszy program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”. Program ten będzie miał na celu zapewnienie
dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób
niepełnosprawnych i skierowany będzie do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Realizacja w/w Programu nastąpi po otrzymaniu środków finansowych
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

• tworzenie i aktualizacja informacji dotyczące ekonomii społecznej
na stronie internetowej gminy
• udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;
• uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią
społeczną w celu promocji gminy.
Magdalena Szochner-Siemińska

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)
W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje podpisać
kolejną już umowę w zakresie współpracy dotyczącej nieodpłatnej
dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020. Pomoc kierowana będzie do tych mieszkańców Gminy
Słupno, którzy z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów
nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.
Dystrybucja żywności planowana jest od miesiąca stycznia 2022 r.
Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Społecznej w Słupnie,
które wydawane jest przez pracowników socjalnych.

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA I NIEODPŁATNE
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
W POWIECIE PŁOCKIM

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
W roku 2022 kontynuowana będzie
działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Wypożyczalnia prowadzona jest z myślą o osobach niesamodzielnych, które ze względu na
wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają wsparcia
z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.
Mieszkańcy znajdą tu zarówno sprzęt rehabilitacyjny m.in. koncentrator tlenu, kule ortopedyczne, łóżka rehabilitacyjno - ortopedyczne oraz
sprzęt wspomagający jak schodołaz, wózki inwalidzkie, balkoniki, pionizator, rotory do ćwiczeń oraz rampę aluminiową teleskopową.
Wypożyczalnia przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Słupno. Wypożyczenie sprzętu następuje nieodpłatnie.
RZECZNIK EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
W związku z rozwojem nowych usług społecznych w Gminie
Słupno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie nawiązał
współpracę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, w ramach której powołano Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Rzecznik będzie wykonywał swoje funkcje nieodpłatnie na
podstawie porozumienia z MCPS.
Głównym celem działalności rzecznika będzie przede wszystkim promocja i wsparcie ekonomii społecznej w Gminie Słupno,
z uwzględnienie zasobów powiatu. Do zadań rzecznika należeć:
• informowanie o ekonomii społecznej;
• współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej;
• przekazywanie informacje pracownikom jednostek samorządu
terytorialnego na temat tego – co to jest ekonomia społeczna
i solidarna itp.;

Osobą uprawnioną do skorzystania z pomocy jest każda osoba,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego
roku. Nie obowiązuje rejonizacja – każdy mieszkaniec Powiatu
Płockiego może skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie.
Zapisy: 24 267 67 76 lub 734 464 323 (w godz. 7:30-15:30);
starostwo@powiat.plock.pl lub http://www.np.ms.gov.pl/
Zadanie realizowane jest ze środków publicznych pochodzących
z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, przez
udzielanie dotacji celowej powiatom, na podstawie ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawne.
Punkty nr 1 i 2 prowadzone są przez Stowarzyszenie Mazowsze Razem, zaś punkty 3 i 4 w porozumieniu z OIRP i ORA:
Punkt nr 1 NPP: Gmina Staroźreby (ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby), poniedziałek godz. 13:00-17:00, mediacje; Gmina Bulkowo
(Włóki 16, 09-454 Bulkowo), wtorek godz. 9:00-13:00; Gmina Mała
Wieś (ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś), środa godz. 12:00-16:00
i piątek godz. 8:00-12:00; Gmina Słupno (ul. Warszawska 26A, 09472 Słupno), czwartek godz. 14:00-18:00
Punkt nr 2 NPO: Gmina Bulkowo (Włóki 16, 09-454 Bulkowo), poniedziałek godz. 9: 00-13:00; Gmina Drobin (ul. Rynek 1, 09-210 Drobin),
wtorek godz. 8:00-12:00; Gmina Gąbin (ul. Stary Rynek 14, 09-530
Gąbin), środa godz. 13:00-17:00; Gmina Bielsk (Pl. Wolności 3a, 09230 Bielsk), czwartek godz. 8:00-12:00; Gmina Łąck (ul. Gostynińska
2, 09-520 Łąck), piątek godz. 8:00-12:00, mediacje
Punkt nr 3 NPP: Gmina Nowy Duninów (ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy
Duninów), poniedziałek godz. 8:00-12:00; Gmina Łąck (ul. Gostynińska
2, 09-520 Łąck), wtorek godz. 8:00-12:00; Gmina Drobin (ul. Rynek 1, 09210 Drobin), środa godz. 8:00-12:00; Powiat Płocki (ul. Niepodległości
11, 09-450 Wyszogród), czwartek godz. 13:00-17:00, mediacje; Gmina
Słupno (ul. Warszawska 26A, 09-472 Słupno), piątek godz. 14:00-18:00
Punkt nr 4 NPP: Gmina Gąbin (09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 14),
poniedziałek godz. 8:00-12:00; Powiat Płocki (ul. Niepodległości 11a,
09-450 Wyszogród), wtorek godz. 9:00-13:00; Gmina Brudzeń Duży
(ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży), środa godz. 10:00-14:00; Gmina Nowy Duninów (ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów), czwartek
godz. 9:00-13:00, mediacje; Gmina Wyszogród (ul. Niepodległości 11,
09-450 Wyszogród), piątek godz. 9:00-13:00

biuletyn informacyjny GMINY SŁUPNO | listopad-grudzień 2021 ROK

wydarzenia

7

Konkurs plastyczny zorganizowany w ramach zadania
„Razem dla czystego powietrza” ROZSTRZYGNIĘTY!
W dniu 15.11.2021r. w ramach zadania pn.: Razem dla czystego powietrza”, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, którego głównym
celem było zmobilizowanie uczniów szkół podstawowych z terenu
Gminy Słupno do aktywnego działania na rzecz ochrony powietrza.
Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej, promującej
działania w zakresie poprawy jakości powietrza. Nagrodą w konkursie
był sprzęt sportowy: rowery, hulajnogi elektryczne oraz rolki. Do Urzędu Gminy w Słupnie wpłynęło łącznie 46 prac, które zostały poddane ocenie w podziale na dwie kategorie: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Po
burzliwej naradzie Komisja konkursowa wyłoniła 8 zwycięskich prac.
I. kategoria klasy I-III
1 miejsce Michalina Miaśkiewicz (nagroda - rower)
2 miejsce Amelia Raczyńska (nagroda - hulajnoga elektryczna)
3 miejsce Wiktor Popławski (nagroda - rolki)
wyróżnienie Julia Nesterowicz (nagroda - rolki)

II. kategoria klasy IV-VI
1 miejsce Adrianna Kozłowska (nagroda - rower)
2 miejsce Oliwia Majewska (nagroda - hulajnoga elektryczna)
3 miejsce Bożena Siwek (nagroda - rolki)
wyróżnienie Pola Ogieniewska (nagroda - rolki)

Zadanie pn.” Razem dla Czystego Powietrza” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”
Anna Markowska

I miejsce klasy IV-VI

I miesjce klasy I-III

ochrona
powietrza
Zgodnie z zapisami Uchwały Antysmogowej z dnia 24.10.2017 r.
• od dnia 11 listopada 2017r. wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
• od dnia 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich
wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności
w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów,
które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN
303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny
z wymogami ekoprojektu*;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy
PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły
zgodne z wymogami ekoprojektu*;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą
mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r.
na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu* lub wyposażyć je
w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie*.
*Wymagania ekoprojektu - są to normy jednolicie określone dla całej
Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń
(m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa
i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź
producenta, czy posiada on certyfikat i czy jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu*;
AM

II miejsce klasy I-III

II miejsce klasy IV-VI

III miejsce klasy I-III

III miejsce klasy IV-VI

wyróżnienie klasy I-III

wyróżnienie klasy IV-VI
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Nowe dowody
osobiste
Od 8 listopada można składać wnioski o nowy dowód osobisty.
Zupełną nowością są nowe dane biometryczne, czyli po prostu odciski palców, które znajdą się w tzw. warstwie elektronicznej i będą
mogły odczytać je tylko niektóre instytucje i służby mundurowe.
Nie ma konieczności wymiany dotychczas ważnych dowodów osobistych, ale wszystkie nowe wnioski będą już składane zgodnie
z nowymi wytycznymi. Oznacza to, że od tej pory wniosku dotyczącego dowodu osobistego nie będzie można już złożyć przez Internet (oprócz dzieci poniżej 12. roku życia), ale trzeba będzie zrobić
to osobiście w Urzędzie. Jeśli Twój dowód jest ważny - nie musisz
go wymieniać. Proces wymiany będzie związany z upływem termi-

Rada Gminy
docenia
strażaków

nu ważności dotychczas posiadanego dowodu. Jednocześnie każdy
chętny będzie mógł dokonać wymiany dowodu w dowolnym czasie.
Ustawa nie przewiduje odmowy złożenia odcisków palców podczas
składania wniosku oraz ich weryfikacji podczas odbioru dowodu.
Jeśli podczas składania wniosku o dowód okaże się, że chwilowo (np.
ze względów medycznych) nie jest możliwe pobranie odcisków palców, wówczas wydawany jest dowód ważny przez okres 12 miesięcy.
Jeżeli podczas składania wniosku podasz swój numer telefonu, zostanie on wprowadzony do Rejestru Danych Kontaktowych, a gdy
dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz powiadomienie SMS.
Monika Błaszczyk

Na terenie Gminy Słupno funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Jedna z nich – OSP Słupno jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz wyżej wymienionej jednostki na terenie gminy Słupno działa jeszcze 5 innych
OSP: Cekanowo, Gulczewo, Mijakowo, Miszewko Strzałkowskie
i Święcieniec. Ich głównym celem jest ratowanie życia, zdrowia,
mienia i środowiska naturalnego oraz zwalczanie pożarów, klęsk
żywiołowych i innych zagrożeń o zasięgu lokalnym.
Na wniosek Wójta Marcina Zawadki Rada Gminy doceniając zaangażowanie, pracę, odwagę i poświęcenie strażaków z Gminy Słupno
jednogłośnie przyjęła uchwałę o podwyższeniu stawek ekwiwalentu
pieniężnego z 15,00 zł/h do wysokości 22,00 zł/h.
Wójt Marcin Zawadka podziękował radnym za poparcie wniosku.
„Nasza gmina w powiecie ma najwyższe stawki, uważam jednak, że
są one zasadne z uwagi na pomoc i wsparcie od naszych ochotników.
Szczególnie podczas ostatnich powodzi i nawałnicy odczuliśmy jak
ważną rolę odgrywają w naszej gminie”- wspomina Wójt.
W 2021 roku strażacy z gminy Słupno wyjeżdżali do akcji ratunkowych ok. 300 razy. Dominuje OSP Słupno - 200 wyjazdów i OSP Cekanowo - 60 wyjazdów.
Poniżej zestawienie ekwiwalentu w poszczególnych gminach powiatu płockiego.
Ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP
w działaniach ratowniczych
L.P.

Gmina

Kwota ekwiwalentu
za godzinę

1

Słupno

22,00

2

Stara Biała

20,00

3

Gąbin

18,00

4

Wyszogród

17,00

5

Staroźreby

16,00

6

Radzanowo

15,00

7

Słubice

15,00

8

Brudzeń Duży

15,00

9

Drobin

15,00

10

Łąck

14,00

11

Bodzanów

13,00

12

Mała Wieś

12,00

13

Nowy Duninów

12,00

14

Bielsk

12,00

15

Bulkowo

11,00
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Szkoła Podstawowa im. abp
A.J. Nowowiejskiego w Słupnie

Lubimy
Rodzinne
Historie…

Któż z nas nie lubi słuchać o dziadku żołnierzu, o wujku, działającym w „Solidarności” , czy o innych krewnych angażujących się
w losy Polski. Znajomość historii własnej rodziny jest pierwszym
krokiem do poznania historii swojej Ojczyzny.
Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego wzięła udział w IX
Rejonowym Konkursie Historycznym „Źródła historyczne bogactwem
kulturowym narodu” . W tym roku szkolnym przebiegał on pod hasłem
RODZINNE HISTORIE. W konkursie wzięło udział 8 szkół z Płocka i powiatu płockiego. Patronatem honorowym konkurs objął Pan Andrzej
Nowakowski Prezydent Miasta Płocka i MSCDN w Płocku.
Prace oceniała Komisja konkursowa w dwóch kategoriach : prace plastyczne i prace literackie.
W kategorii prac plastycznych I miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej im. abp, A.J.Nowowiejskiego w Słupnie – Antoni Zabielski
z klasy IV b, którego opiekunem była p. Anna Mrozowska. Antek
przedstawił historię swojej rodziny w drzewie genealogicznym i udokumentował jej dzieje.

oświata
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OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W SP SŁUPNO
W dniu 10 listopada 2021 roku cała społeczność Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
świętowała 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Niezwykle wzruszający montaż słowno-muzyczny przygotowany
przez uczniów naszej szkoły (pod kierunkiem Pani Anny Mrozowskiej oraz Pana Roberta Krajewskiego), podziwiany był nie tylko
na żywo, ale także - ze względu na panującą pandemię - w trybie
online w każdej sali lekcyjnej.
Wzniosłe słowa, piękne pieśni patriotyczne, biel i czerwień, a nawet
łzy wzruszenia towarzyszyły tego dnia najmłodszym, trochę starszym uczniom oraz nauczycielom.
Niezwykłym, bo sportowym dopełnieniem uroczystości dla Niepodległej, było wykonanie 103 rzutów do kosza z linii rzutów osobistych.
Nad całością czuwała p. Ewa Kaczorowska, a w zdrowej rywalizacji
wzięło udział 10 drużyn.
Tego dnia nastój radości i poczucie wspólnoty udzieliły się wszystkim
podwójnie… Tak ważną dla Polaków 103 rocznicę odzyskania niepodległości, Szkoła Podstawowa w Słupnie świętowała bardzo uroczyście i godnie - z należytą dumą i szacunkiem do minionych wydarzeń
z dziejów historii naszej Ojczyzny.

Kampania 19 dni przeciwko
przemocy i krzywdzeniu
dzieci i młodzieży
Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa
2.0 na lata
2021 – 2025
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
w Słupnie po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach
Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 12 000 zł oraz wsparcie
Gminy Słupno w postaci 3000 zł wymaganego wkładu własnego,
podobnie jak w roku 2019.
Otrzymana kwota pozwoli nam doposażyć bibliotekę szkolną w najbardziej poszukiwane przez uczniów lektury oraz książki cieszące się
popularnością wielu pokoleń czytelników: komiksy historyczne, beletrystykę, opracowania historyczne dotyczące dziejów Polski oraz
klasykę utworów największych polskich pisarzy.
Z pozyskanych funduszy zamierzamy również, zgodnie z duchem
czasu, zakupić program biblioteczny do katalogowania i wypożyczania zbiorów, liczących obecnie około 7000 woluminów.
W ramach projektu organizujemy ciekawe akcje czytelnicze i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla naszych uczniów.

Na początku listopada dużo mówimy o prawach dziecka, godności,
szacunku, bezpieczeństwie, wolności i świecie wolnym od przemocy. Wychodząc naprzeciw tej idei, Szkoła Podstawowa im. abp.
A.J. Nowowiejskiego w Słupnie ponownie wzięła udział w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”,
której symbolem, tak jak poprzednio była pomarańczowa wstążka.
Dlatego uczniowie i nauczyciele włączyli się w działania kampanii
poprzez pomarańczowe akcenty
w swoich ubiorach, które noszono
przez pierwszych 19 dni listopada.
W ramach kampanii uczniowie z klas
siódmych i ósmych mieli zajęcia
z naszym dzielnicowym - p. Krzysztofem Moczybrodą - dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich
i cyberprzemocy. Odbywały się również godziny wychowawcze i lekcje
z pedagogiem szkolnym dotyczące
przeciwdziałania przemocy.
Dodatkowo, wspólnie ze współpracującymi w ramach kampanii szkołami

podstawowymi z Bulkowa, Nowych Łubek oraz Dzierzążni uczniowie
stworzyli wiersz akrostyczny ,,Budujemy świat wolny od przemocy”.
Na zakończenie kampanii - 20 listopada - obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w ramach którego uczniowie stworzyli
gazetki szkolne, odbyły się lekcje dotyczące praw dziecka i człowieka, a społeczność szkolna - podkreślając znaczenie tego wydarzenia
- symbolicznie ubrała się na niebiesko.
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Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie.

Jesień w Liszynie
A w Liszynie jesienią
Liście starzeją się
Ale na starość nie siwieją.
Żółte
Różowe
Brązowe
Różne.
Mimo gorączkowych rumieńców zdrowe.
Liście? Oczywiście.
Takie próżne?
Nie! Takie wieczne młode.
Takie swoją drogą – nie na uwięzi.
Trzymają się świetnie.
Ale nie gałęzi.
Stan liszyńskiego licznika pod koniec października: 1863 kilometry. Tyle
przeszliśmy i przejechaliśmy. Wszystkie kroki i wszystkie przejechane rowerem kilometry nie poszły na marne i nie uszły uwadze podczas Pierw-

szego Szkolnego Challange’u Sportowego. Najdalej zaszli: Wiktor Nawrot,
Gracjan Kokoszkiewicz i Aleksandra Izydorska a na skróty nie pojechali:
Sebastian Adamczyk Amelia Stefańska i Aleksandra Damaziak.
Przekroczywszy metę miesiąca, nie zatrzymujemy się. Oto listopad
i zasłużony...święty spokój? Nie, Bal Wszystkich Świętych, albowiem
w Liszynie święty nie grzeszy odmową dobrej zabawy. Licznik – mimo
zakończonego challenge’u – bije dalej. Miejsce zbiórki: linia startu. Ruszamy 8 listopada. W biały dzień emocje rozgrzane do czerwoności
w Biało-Czerwonym Biegu Niepodległości. Alicji Zaiko i Jakubowi Nawrotowi pogratulowaliśmy zwycięstwa. Finisz biegu to początek Biało
-Czerwonego Dnia Niepodległości. Kiedy Panna Młoda z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego pyta Poetę, jaka nauka płynie z tego, że bije jej
serce, on odpowiada, że w nim właśnie mieszka Polska. Szukaliśmy jej
w melodii poloneza, słowach pieśni legionowych, walizce z szyfrem –
znaleźliśmy, ale rację miał Poeta: zawsze jest z nami.
Jakiś prosty przepis na radosne machanie ogonem? Bierzemy naprawdę sporo karmy i jeszcze więcej życzliwości. Wszystko to pakujemy
do szkolnego autokaru – nie mieszamy psiej karmy z tą dla psów. Jedziemy jakieś piętnaście kilometrów, przekraczamy bramę schroniska
i ….gotowe. Mnóstwo merdających psich i kocich ogonków. Przepis wypróbowaliśmy 9 listopada w Schronisku dla Zwierząt w Płocku.
Jakiś prosty przepis na dobry wieczór? Zapytajcie czwartoklasistów
z Liszyna. Miotła czarownicy, wąsy kota, kapelusz poważnego pana,
kropki pożyczone od biedronki – można było być, kim tylko dusza zapragnie 10 listopada na Balu Postaci Rozmaitych. A przepis na dobre
zajęcia? Sporo ćwiczeń, odrobina rywalizacji, radość samodzielności,
czyli Rambit 2021 dla klas I – III.
Przepis na nadzieję? Pod koniec listopada zakończyliśmy organizowaną przez Caritas Diecezji Płockiej zbiórkę przyborów toaletowych
dla bezdomnych i potrzebujących. Po raz kolejny przekonaliśmy się,
że ludzi dobrej woli jest więcej.

Przepis na zwycięstwo? Dbanie o środowisko. Sebastian Adamczyk,
Oskar Kondracki, Mikołaj, Jakub, Wiktor Nawrotowie i Filip Pietrzyk
przygotowali spot filmowy, który zwyciężył w gminnym konkursie
„Piece wymieniamy – razem o czyste powietrze dbamy”. Dbają, więc
elektrycznymi hulajnogami pojeżdżą.
Przepis na życzliwość? Garść dobrych gestów – to, co najważniejsze
dostajemy za darmo. Jak opowieści Wojciecha Widłaka, który do życia
powołał Pana Kuleczkę spoglądającego ciepło – nawet w listopadowe dni – na świat. Dzień Życzliwości, który obchodziliśmy 21 listopada
będzie trwał do... 21 listopada 2022 roku. Przed nami zima w Liszynie.

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

„SZKOŁA PAMIĘTA …”

W ciągu całego roku szkolnego jest wiele okazji, aby uczniom przypomnieć o ważnych wydarzeniach, związanych z historią kraju, patriotyzmem. Ale też warto przypominać wydarzenia lokalne.
Dla uczniów naszej szkoły już dzień rozpoczęcia roku szkolnego jest
okazją do przypomnienia wybuchu II Wojny Światowej. Wspomnienie tych, którzy 1 września 1939 r. nie mogli rozpocząć roku szkolnego, bo przeszkodziła wojna. Mimo upływu lat, każda rocznica tego
wydarzenia jest ważna. Może bardziej odczuwamy to teraz, kiedy
w naszym kraju – a szczególnie na granicy wschodniej jest tak wielkie
zagrożenie. Tym bardziej Szkoła pamięta.
Od czasu, kiedy naszej Szkole nadano imię MAŁEGO POWSTAŃCA
w pierwszych dniach października świętujemy Dzień Patrona. W tym
roku uroczysty apel odbył się 3 października. Trzeba przypomnieć
zaangażowanie naszych uczniów z klas I – III oraz klasy VIII. Przedstawili krótki program historyczny nawiązujący do patrona szkoły.
W tym dniu uczniowie byli ubrani galowo, co świadczy o ważności
tego dnia w życiu szkoły. Tradycyjnie też tego dnia było sprawdzenie
poznanej wiedzy w grze terenowej. Cała uroczystość zakończyła się
ogniskiem. Szkoła pamięta o swoim patronie.
W ostatnich dniach października uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami porządkowali na cmentarzu i przy kościele groby, w których pochowani są ludzie zasłużeni dla naszego lokalnego środowiska. Na gro-

bach postawiono lampki na znak pamięci – szkoła pamięta o zmarłych.
Dnia 29 października 2021 r. otrzymaliśmy certyfikat (dyplom) „Szkoła pamięta” za pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach i pogłębianie wiedzy o polskiej historii. Dokument podpisał Przemysław
Czarnek – Minister Edukacji i Nauki. To zobowiązuje naszą szkołę do
jeszcze większej pracy w tej dziedzinie.
W piątek przed 1 listopada (29 października) jako wspólnota szkolna
uczciliśmy tych, którzy odeszli. W krótkim programie słowno - muzycznym przygotowanym przez chętnych uczniów naszej szkoły ze
starszych klas pod opieką Pań Anny Drajkowskiej i Anny Kaźmierczak.
W tym programie uczniowie recytowali teksty: E. Bryla; J. Iwaszkiewicza; K. Iłłakowiczówny; Z. Herberta; L. Staffa; J. Tuwima. Mieliśmy
okazję też przypomnieć sobie piękne utwory naszych artystów: M.
Grechuty – Dni, których nie znamy; R. Rynkowskiego – Dla tych, którzy odeszli; T. Woźniaka – Zegarmistrz światła; N. Kukulskiej – Niewidzialna dłoń; J. Kaczmarskiego – Modlitwa o wschodzie słońca. Bliska
już uroczystość Wszystkich Świętych i teksty recytowane przez dzieci oraz śpiewane piosenki przez artystów naszych scen, były okazją
do zadumy i refleksji nad przemijaniem. Oprócz uczniów i nauczycieli
uczestniczyli w tym spotkaniu rodzice oraz seniorki z GOPS w Słupnie.
Dnia 10 listopada 2021 r. o godz. 11.11 wszyscy uczniowie oraz nauczyciele w ramach ogólnopolskiej akcji „do hymnu” dla uczczenia rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości pięknie odśpiewali HYMN
NARODOWY, który był na żywo transmitowany. To też konkretny
wyraz pamięci naszej szkoły.
Dnia 12 listopada 2021 r. przy Pomniku Dwudziestu Straconych w Słupnie,
odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Święcieńcu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych.
Obchody Święta 11 listopada w naszej szkole miały w tym roku charakter wyjazdowy. Społeczność szkolna oprócz uczczenia 103. Rocznicy odzyskania niepodległości podsumowała projekt „Szkoła Pamięta”. Starsi uczniowie zaprezentowali rys historyczny wydarzeń
z 1918 roku i wydarzeń z późniejszej historii Polski. Uczniowie z klas
młodszych przedstawili taniec z biało-czerwoną flagą. Odśpiewano
pieśni żołnierskie i patriotyczne oraz HYMN NARODOWY. Uczestnicy uroczystości wysłuchali mini wykładu historycznego nauczyciela
historii Przemysława Szelągowskiego. Na zakończenie spotkania
rozwiązać historyczną krzyżówkę. Warto podkreślić powagę w zachowaniu uczniów młodszych i starszych naszej szkoły.
Dnia 27 listopada delegacja Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu uczestniczyła w IV Harcerskim Festiwalu Filmów o Tematyce Historycznej. Blichowo – Płock 2021. Uroczystość
została zorganizowana przez 44 Drużynę Starszoharcerską „Sfora”
z Blichowa przy współudziale Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł.

Broniewskiego oraz Hufiec ZHP „Mazowsze” Płock im. Szarych Szeregów. Gala festiwalowa odbyła się w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku. Podczas uroczystości
zostało zaprezentowanych kilkanaście filmów w różnych kategoriach
wiekowych. Jury festiwalu, wybrało i nagrodziło najlepsze z prezentowanych dzieł. W konkursie festiwalowym oprócz filmów przygotowanych przez harcerzy mogli brać udział młodzi filmowcy, niezrzeszeni w organizacjach harcerskich.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Święcieńcu przygotowali etiudę
filmową pt.: „Krzyś”. Opowieść o poecie, żołnierzu - Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Filmik został przygotowany przez uczniów klasy
8 pod opieką nauczyciela historii Przemysława Szelągowskiego. Jest
to opowieść osnuta na kanwie poezji Baczyńskiego przygotowana
w konwencji teatru cieni.
Za przygotowany obraz Grupie Filmowej ze Święcieńca przyznano
pierwsze miejsce.
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Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! - akcje
charytatywne

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych
skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy
są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją pomoc”
Powyższe słowa Phila Bosmansa pięknie wpisują się w tradycję
niesienia pomocy w naszym przedszkolu. Przedszkole „Niezapominajka” od wielu lat organizuje i włącza się w akcje charytatywne
na rzecz potrzebujących. Dzięki takim przedsięwzięciom rozwijamy empatię, wrażliwość, a przede wszystkim dostrzegamy, że
blisko nas są osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia. Poprzez
udział w zbiórkach pokazujemy najmłodszym, na czym polega
wartość bezinteresownej pomocy oraz jak wiele dobrego można
zrobić wspierając innych.
Z ogromnym sukcesem braliśmy udział w wielu akcjach charytatywnych takich jak: „Góra Grosza”, „Zbieramy makulaturę - ratujemy
konie”, „WOŚP”, „Okulary dla Afryki”, „Opatrunek na ratunek”. Organizowaliśmy zbiórkę dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Kraszewo
Czubaki, schroniska dla zwierząt w Płocku oraz na bieżąco zbieramy
baterie i plastikowe korki.
Dzięki wspaniałym przedszkolakom i ich rodzicom o wielkich sercach,
udaje nam się zebrać wiele potrzebnych darów. Bardzo nam miło, że

rodzice bardzo chętnie angażują się w proponowane przez nas akcje
i nie zostawiają nikogo w potrzebie.
W listopadzie nasza placówka zorganizowała akcję charytatywną
pod hasłem „Mikołajkowa Niespodzianka” na rzecz potrzebujących dzieci i młodzieży z Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych
w Płocku. Ośrodki te zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym częściowej lub całkowitej opieki
rodzicielskiej. W placówkach przebywa około 50 wychowanków
w wieku od 10 - 18 lat. Na rzecz potrzebujących zbieraliśmy: przybory szkolne, artykuły plastyczne, kosmetyki i słodycze świąteczne. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród
rodziców, którzy chętnie przynosili do wyznaczonego miejsca
w holu przedszkola rzeczy dla podopiecznych. Wszystkie zebrane artykuły zostały osobiście przekazane dzieciom z ośrodków.
Radość obdarowanych była ogromna i tylko potwierdziła nasze
przekonanie, że warto pomagać.
Bardzo dziękujemy naszym przedszkolakom i ich rodzicom za okazane serce i wsparcie! Cieszymy się, że w tym szczególnym dla każdego
z nas grudniowym i magicznym czasie, mogliśmy sprawić radość drugiemu człowiekowi.
Sylwia Więcek

oświata
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MIKOŁAJKOWA NIEDZIELA W SŁUPNIE
Po dwóch latach nieobecności spowodowanej obostrzeniami
pandemicznymi, powrócił do Słupna Święty Mikołaj. I tak jak
przewidywaliśmy mieszkańcy tej gminy czekali na Niego z utęsknieniem. Przecież już kilka lat z rzędu w okolicach 6 grudnia
odwiedza naszą gminę.
W dniu 5 grudnia 2021r. plac przed Urzędem Gminy w Słupnie zamienił
się w ogromną Wioskę Świętego Mikołaja. Na scenie wystąpili artyści
ze szkół podstawowych i przedszkola oraz wokaliści z GOK Słupno.
Nastrój świąteczny stworzył koncert kolęd wykonany przez Gminną
Orkiestrę Dętą w Słupnie. Odbył się również koncert Stwora Głodomora. Mikołaj w swoim fotelu czekał na dzieci, które mogły już dziś
zostawić swój list. Wśród zielonych choinek, łańcuchów świetlnych
i ozdób świątecznych mieszkańcy zaopatrywali się w ozdoby świąteczna na jarmarku bożonarodzeniowym. Przy stoiskach ogrzewali
się gorącą czekoladą, zimową herbatą lub bigosem przygotowanym
przez Spółdzielnię Socjalną CUŚ. Strażacy z Osp Słupno zapewnili
najmłodszym zwiedzanie wozu strażackiego. Wszystkie te atrakcje,
pomimo lekkiego mrozu i śniegu padającego z nieba, przyciągnęły
tłumy lokalnej społeczności i okolic.
Wójt Gminy- Marcin Zawadka wręczył nagrody w konkursie plastycznym „Kartka świąteczna Boże Narodzenie 2021”. W związku z tym,
że prac wpłynęło ponad sto dyrektorzy jednostek oświatowych, GOK
i GOPS dodatkowo wręczyli wyróżnienia za najpiękniejsze kartki.
Wójt Gminy Słupno nagrodził:
I miejsce: ANNA WODOWSKA, której kartka stanie się kartką świąteczną wysyłaną w tym roku z Urzędu Gminy w Słupnie.
II miejsce: MARIA PARGÓLSKA
III miejsce: LENA DZIURLIK
Dodatkowe wyróżnienia otrzymali:
- Dyrektor GOPS wyróżniła: JULIĘ SOLKĘ
- Dyrektor GOK i GBP wyróżniła: URSZULĘ KONIECZNĄ
- Dyrektor SP SŁUPNO wyróżnił: WOJCIECHA MAJEWSKIEGO
- Dyrektor SP LISZYNO wyróżniła: NIKOLĘ TOMASZEWSKĄ
- Dyrektor SP Święcieniec wyróżniła: DOMINIKA KOKOSIŃSKIEGO
Każde dziecko otrzymało dyplom i nagrodę pocieszenia. Wystawa
pokonkursowa będzie dostępna w GOK Słupno.
Przy współpracy i w towarzystwie Adriana Matusiaka wylosowane 9
osób otrzymało kosze pełne słodyczy.
Podczas całego wydarzenia odbyła się zbiórka na leczenie Adriana – ucznia Szkoły Podstawowej w Słupnie. Radni Gminy Słupno
zebrali do puszek ponad dwa tysiące złotych, koledzy z klasy Adriana zorganizowali Mikołajkowy Kiermasz Nadziei dla Adriana. Na
dwóch stanowiskach była loteria fantowa oraz sprzedaż oddanych
przedmiotów przez darczyńców. W ten sposób wszyscy mieszkańcy mogli dołożyć swój „grosik” do zbiórki na leczenie 12-letniego
mieszkańca z Cekanowa.
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w naszych Gminnych Mikołajkach w Słupnie. Takie wydarzenie powróciło do gminy po dwóch latach
z ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Nie byłoby to
możliwe bez wielkiego zaangażowania organizatorów. Dziękujemy
Gminnemu Ośrodkowi Kultury Słupno z/s w Cekanowie, Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie, wolontariuszom z Klubu Wolontariatu, pracownikom z Urzędu Gminy w Słupnie, uczniom i nauczy-

cielom ze Szkół Podstawowych z terenu gminy oraz Samorządowego
Przedszkola. Dziękujemy przede wszystkim przybyłym mieszkańcom
za tak liczne przybycie. Życzymy zdrowych i pogodnych świąt i mnóstwa prezentów pod choinkom. Przecież wszyscy jesteśmy grzeczni.
Magdalena Kubacka
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Wieczornica patriotyczna
„ABY CZŁOWIEK WIEDZIAŁ DOKĄD IDZIE, MUSI WIEDZIEĆ SKĄD
PRZYCHODZI. NARÓD BEZ HISTORII BŁĄDZI, JAK CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI”. Takimi słowami Bożena Wernik – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Słupno, powitała gości przybyłych 10 listopada na wieczornicę patriotyczną do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Słupno upamiętnili tego wieczoru święto odzyskania Niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli
Agnieszka Ruclak – Zastępca Wójta Gminy Słupno, Małgorzata Sawicka – Przewodnicząca Rady Gminy Słupno, Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupno oraz radni: Janusz Szenk, Piotr
Węgliński, Andrzej Pietrzak oraz Jarosław Śliwiński.
Nostalgiczne wiersze i wymowne teksty odczytali harcerze z 64 Drużyny Harcerskiej Solaris i 21 Próbnej Drużyny Harcerskiej TerraSky.
Pieśni patriotyczne zagrali i zaśpiewali wychowankowie GOK Słupno.
Całą uroczystość uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej. Patriotyczny nastrój stworzyli sami mieszkańcy, którzy wspólnie śpiewali
niezapomniane pieśni żołnierskie, upamiętniając w sposób szczególny historyczne i bardzo ważne dla Nas wszystkich wydarzenia.

Zakończenie projektu „Glinomaniaki”
Pod koniec listopada 202 r. odbyło się zakończenie projektu „Glinomaniaki” dofinansowanego przez Fundację BGK w ramach kolejnej
edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”.
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących teren Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci
poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno- wychowawczym.
Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieki przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, wpływających na: interakcje między
dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
kreatywność oraz rozwój zdolności manualnych.
Przyznane dofinansowanie zostało przeznaczone na przygotowanie
i prowadzenie zajęć oraz zakup pełnego wyposażenia pracowni do
pracy z gliną.
Od września w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie
w ramach tego działania odbywały się spotkania dla grupy 25 dzieci
w wieku 3 – 9 lat.
Praca z gliną rozwija umiejętności manualne, relaksuje, pobudza
wrażliwość, uczy wytrwałości i cierpliwości. W czasie zajęć uczestnicy zapoznali się z procesami obróbki ceramiki, zdobieniem i szkliwieniem. Wszystkie prace, wykonane na warsztatach projektowych,
dzieci mogą zabrać do domu na pamiątkę.
Mimo, że projekt dobiegł końca współpraca z naszymi „Glinomaniakami” nie kończy się. Z głowami pełnymi nowych pomysłów dzieci
będą nadal realizować swoje projekty na zajęciach prowadzonych
już poza projektem. Cieszy nas fakt, że tyle młodych, kreatywnych
twórców zaraziło się „miłością” do gliny, która fantastycznie rozwija zdolności plastyczne, rozbudza wrażliwość artystyczną i zapał
twórczy. Praca z gliną uczy kreatywności, cierpliwości, organizacji,
planowania a także odpowiedzialności za wykonaną rzecz, pomaga
w rozwoju małej motoryki, czyli poprawia sprawność dłoni i palców,
ale przede wszystkim stanowi wspaniałą zabawę, dlatego też szczególnie dobrze wpływa na rozwój dzieci.
Spotkanie autorskie

Promocja tomiku poezji „Promenada czasu” Anny Włochowskiej
22 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyła się promocja najnowszego tomiku wierszy p.t. „Promenada czasu”, autorstwa Anny Włochowskiej – lokalnej pisarki, autorki wierszy oraz opowiadań dla dzieci i dorosłych. Autorka cieszy się
otaczającym pięknem przyrody i czerpie jak najwięcej z obcowania
z ludźmi. Chętnie bierze udział w spotkaniach, szczególnie z młodymi odbiorcami. Jest członkiem Płockiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Pierwszy jej tomik ukazał się jesienią 2009 roku. Do chwili
obecnej ukazało się 10 publikacji dla dorosłych oraz 4 adresowane do
najmłodszych odbiorców. Wydanie tej, najnowszej publikacji zostało
dofinansowane ze środków GOK Słupno. Jak pisze autorka „W mojej
jesieni życia w prosty sposób chcę podzielić się spostrzeżeniami. Pragnę przypomnieć o drugim człowieku. Iść o piaszczystych drogach, by
odnaleźć dawne ślady stóp. Spacerować ścieżką na ukos przez pola.
Posłuchać śpiewu ptaków. Zatrzymać czas. Dopełnić braki. Dzielić
się tym, co nie zawsze widoczne. Chcę pocieszać czyjeś wygasające
myśli. Rozdawać światło nadziei w nieustającej pandemii. Myślę, że
treść zawarta w książce zachęci czytelników do własnych refleksji
nad uciekającym życiem”.
Jest nam niezmiernie miło, że właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury
Słupno, instytucji, która, zajmuje się promocją i upowszechnianiem
kultury, a także wspieraniem lokalnych twórców mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu.

25 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Liszynie, spotkanie autorskie z polskim pisarzem, znanego szczególnie dzięki serii o Panu Kuleczce, który
w swym dorobku ma około 40 książek adresowanych dla dzieci.
Wojciech Widłak, bo o nim mowa, autor opowiadań dla dzieci w każdym wieku, przedstawia się następująco:
„Urodziłem się dawno, dawno temu, ściślej biorąc w 1957 roku w Krakowie. Uczyłem się perskiego, kształciłem się na dyplomatę, ale
na szczęście dla mnie i dla polskiej racji stanu zostałem kim innym
i wcale nie od razu pisarzem, pisałem reportaże, byłem handlowcem,
zajmowałem się również pomocą osobom z chorobą alkoholową, pracowałem jako redaktor w pismach, współredagowałem miesięcznik
dla rodziców „Dziecko”, pracowałem przy także przy tworzeniu podręczników szkolnych”.
Autor zaznaczył, iż właściwie zapomniał, że tyle różnych rzeczy wykonywał w życiu, i na wszystko znalazł CZAS.

Czas był wiodącym tematem spotkania. Można go wykorzystywać
lub marnować (także cudzy, nie tylko własny), zabijać ewentualnie nadrabiać stracony (zrobić później coś, co powinno być zrobione
wcześniej), czasu nie da się złapać ale można zatrzymać. Tak czas
zatrzymujemy w kadrze, fotografujemy piękne momenty, malujemy
obrazy chwytając ulotne chwile. Ponadto czas spędzamy (z kimś lub
w samotności), dzielimy z kimś, planujemy, odmierzamy (najczęściej
zegarkami ale też klepsydrami, zegarami słonecznymi, wieżowymi
czy kwiatowymi). Bohaterka opowiadań pana Widłaka, Kaczka Katastrofa, powiedziała, że każdy ma zegarek ale wszyscy nie mają czasu.
Chcemy, by czasami czas płynął trochę wolniej a czasami szybciej,
w zależności od sytuacji. Gdy dzieje się coś przyjemnego, chcemy go
zatrzymać, pragniemy, by chwila trwała jak najdłużej; natomiast jeśli
jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, czas powinien mijać szybko, jak
najszybciej. Podczas gdy jesteśmy sami, czas dłuży się niemiłosiernie, gdy ktoś nam towarzyszy, czas kurczy się i ucieka, szybko mija.
Reasumując – czas jest czymś niezwykłym warto o nim rozmawiać,
zastanawiać, wykorzystywać każdą chwilę.
Pisanie książek zajmuje czas autorowi, różnie – niektóre książki można napisać w dwa wieczory, na stworzenie innych potrzeba nawet
kilku lat. Wraz z książkami z biblioteki czy księgarni zabieramy przygody do domu, przeżywamy ekstra emocje i zdobywamy wiedzę. Pisanie a później czytanie książek to „najpiękniejsza zabawa jaką sobie
ludzkość wymyśliła”.
Dziękujemy uczniom, nauczycielom i autorowi za pełne refleksji
spotkanie.
To był bardzo dobrze spędzony czas.
„Duchy Teatru” w Teatrze
Młodzież uczestnicząca w projekcie Równać Szanse, realizowanym
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słupnie, 28 listopada wybrała
się na spektakl do Teatru Dramatycznego w Płocku. „Duchy Teatru”
obejrzały współczesną, komediową adaptację „Kopciuszka” z doskonałą obsadą znanych i lubianych płockich aktorów. Na uwagę zasługuje fakt, że Książę grał w gry on-line i posiadał konto na Facebooku.
Natomiast siostry Zosi zwanej Kopciuszkiem nosiły bardzo nowomodne imiona, Samanta i Izaura. Po scenie i widowni biegały najróżniejsze, gadające zwierzęta, m.in. Kot, Mysz, Kogut, Sroka, i wywoływały u odbiorców salwy śmiechu. Wśród akcentów musicalowych
znalazły się rzewne pieśni głównej bohaterki sztuki:
„Siostry leniwe, głupie i złe.
Zazdrość o wszystko pożera je.
Przezwiskiem stale mnie traktują,
Bo jestem młodsza od każdej z nich.
Sierocie ciężko na tym świecie.
Tęsknię za mamą, no i tatą.
Tu cudu trzeba, by odmienić
Mój los i przyszłe moje lata.”
Eleganckie, kolorowe stroje, peruki, epokowe tańce i dekoracje, stworzyły barwny, ciepły klimat i dodały sznytu przedstawieniu.
To był bardzo udany niedzielny wypad po „łyk kultury” i wszyscy bawili się wyśmienicie.
Bożena Wernik
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