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zachęcam również do śledzenia naszych oficjalnych 

stron: www.slupno.eu 

a także serwisów społecznościowych:

 urząd Gminy słupno  

oraz Marcin zawadka Wójt Gminy słupno, 

 zawadka.marcin70

 @zawadkaMarcin

W każdej sprawie pozostaje do Państwa dyspozycji 

w urzędzie Gminy słupno  

w środy w godzinach od 8.00 do 16.30

Szanowni Państwo
„Z nowym rokiem, nowym krokiem” – często słyszymy to w Sylwe-
stra. Za nami pierwsze miesiące tego roku, więc łatwo zweryfikować 
czy tak jest w naszym przypadku. czy rzeczywiście staramy się coś 
wokół siebie zmienić, może udało nam się wdrożyć noworoczne po-
stanowienia? czy jak zawsze szukamy wymówek i łatwych usprawie-
dliwień. W Gminie harmonogram inwestycji pęka w szwach, czekamy 
z niecierpliwością na ogłoszenia o przetargach. one zweryfikują czy 
starczy nam środków by realizować tak oczekiwane przez mieszkań-
ców zadania. Przypomnę, że w tym roku chcielibyśmy mocno ruszyć 
z projektem kanalizacji do miszewka Strzałkowskiego, ścieżki rowe-
rowej Słupno- miszewko Strzałkowskie. Planujemy rozpocząć budo-
wę kanalizacji na ulicy calineczki oraz na osiedlu Pocztowa na dolnym 
Słupnie. chcemy ruszyć w końcu z budową dróg na ulicach św. Huber-
ta, ceglana i myśliwska w cekanowie, dokończyć przebudowę Pocz-
towej z ulicami Żurawią i bocianią aż do drogi krajowej DK62. Wie-
rzymy, że do końca roku zakończymy budowę Piastowskiej, ruszymy 
z miętową i migdałową w liszynie, zaczniemy Husarską i ukrytą 
w nowym Gulczewie. Wierzymy, że dzieci w żłóbku w nowym Gul-
czewie rozpoczną od września zajęcia, a mieszkańcy tego sołectwa 
po raz pierwszy ustalą budżet obywatelski w swojej świetlicy. opty-
mistycznie? tak. jednak, żeby nie było za słodko, martwią nas w tym 
roku pomysły GDDKia dotyczące przebudowy DK62 na wysokości 
Słupna. Dzięki zabiegom prezydenta Płocka udało się przeforsować 
koncepcje dwóch pasów jezdni od wylotu z Płocka do skrętu na mi-
rosław. niestety dalej droga ma się zwężać i znów będziemy jechać 
przez wąskie gardło. Dodatkowo ronda i równoległe do drogi krajowej 
drogi serwisowe będą skutecznie utrudniały ruch. Pozostaje mieć na-
dzieję, że fatalna koncepcja pozostanie w szufladach projektantów, 
zamrożona skutecznie przez koszty tej inwestycji znacznie przekra-
czające 400 mln złotych. martwią nas też wzrastające koszty życia, 
nie tylko na poziomie wydatków publicznych, ale też codziennych, 
z którymi borykają się nasi mieszkańcy. obawiamy się, że wzrastają-
ce stopy procentowe zatrzymają mieszkaniowy boom inwestycyjny 
w naszej Gminie. Warto tu przypomnieć, że jesteśmy jedną z niewielu 
gmin w powiecie płockim, gdzie ilość urodzin przewyższa znacznie 
ilość zgonów. W tym roku ruszamy jako jedna z trzech gmin w Polsce 
z nowatorskim, pilotażowym projektem centrum usług Społecznych 
dla mieszkańcom. Dotyczy on zagadnień dedykowanych rodzinie – 
oferujemy m.in. bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla dzieci, opiekę 
pozalekcyjną w świetlicach, integrację Sensoryczną czy bezpłatne 
badania okulistyczne. Dla osób niepełnosprawnych turnusy rehabili-
tacyjne czy opiekę. Seniorom chcemy oferować bon na lekarstwa na 
kwotę 300 zł. Ponadto dzieciom z naszej gminy pragniemy zapewnić 
pełne szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy (HPV). osobom bez-

robotnym w ramach tego 
projektu oferujemy kursy 
i szkolenia podnoszące kwa-
lifikacje oraz opłacamy przez 
sześć miesięcy ich staż. to 
naprawdę świetny program 
dla naszych mieszkańców. 
jak widać warto tu mieszkać 
i żyć, zgodnie z naszym ha-
słem – „Słupno, jesteś u sie-
bie”. oczywiście, wszystkie 
nasze plany i pomysły zwe-
ryfikuje najbliższy czas. Ży-
cie pisze bowiem najbardziej 
nieprzewidywalne scenariu-
sze. mimo to optymistycznie patrzę w przyszłość i życzę wam drodzy 
czytelnicy w tym roku dobrego zdrowia. bądźcie uważni, starajcie się 
być szczęśliwi i cieszcie się każdą chwilą. Zawsze warto.:)

P.s. W chwili oddawania biuletynu do druku, sytuacja u naszych 
przyjaciół na ukrainie uległa dynamicznej zmianie. tym samym 
w naszej gminie również uruchomiliśmy pomoc dla ukrainy. 
Wszelkie informacje dotyczące zbiórek, pomocy itp. znajdziecie 
Państwo na naszych stronach internetowych. Jednocześnie dzię-
kuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wyrażają chęć pomo-
cy i wsparcie dla ukrainy

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 ROzPOczyNA NOWy ROK 
z NADWyŻKĄ BuDŻetOWĄ
Początek roku to zawsze czas nowych postanowień, wyznaczania 
celów i układania planów na przyszłe lata. Każdy opracowuje swo-
je harmonogramy ich realizacji. W samorządach największa uwaga 
jest skupiona nad budżetem na przyszły rok. Jest on wypadkową 
oczekiwań mieszkańców, podjętych zobowiązań radnych i możli-
wości gminy. Obowiązkiem wójta jest przygotowanie projektu i jego 
publikacja do 15 listopada bieżącego roku. Po pozytywnej opinii RIO 
projekt jest opiniowany przez zwołane komisje, następnie przyjęty 
uchwałą Rady Gminy słupno. Większością głosów radnych z na-
szego terenu 21 grudnia 2021r. został przyjęty budżet na 2022 rok. 
W ślad za uchwałą budżetową nastąpiła również zmiana Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy słupno na lata 2022-2029. 
chcąc zrozumieć jak dobrze zarządzana jest Gmina warto pokusić się 
o porównanie jej wyników finansowych i budżetu z jedną z najbogatszych 
w powiecie płockim gminą Starą białą. Przyjęty przez radnych budżet na 
rok 2022 zakłada dochody gminy Słupno na poziomie 71 mln 510 tysięcy zł 
a wydatki w wysokości 68 mln 680 tys. zł. a jak wygląda sytuacja w Sta-
rej białej? Gmina, którą zasiedla ponad 11 tys. mieszkańców ustaliła do-
chody na poziomie 64 mln 300tys. zł., co daje ponad 7 milionów mniej niż 
w ośmiotysięcznej Gminie Słupno. mało tego, w Słupnie nadwyżka bu-
dżetowa wynosi aż 2 miliony 830 tysięcy, co jest doskonałym wynikiem, 
biorąc pod uwagę w jak trudnym czasie przyszło wójtowi i radnym dzia-
łać. najwyższym spośród wszystkich gmin powiatu płockiego. W Starej 
białej radni zaplanowali deficyt na poziomie ponad 23 milionów złotych. 
Włodarze Starej białej planują jego pokrycie poprzez zaciągnięcie kolej-
nych zobowiązań w wysokości ponad 17 milionów złotych poprzez emisję 
obligacji. i tu możemy skończyć te porównania. Słupno dzięki wieloletnie-
mu doświadczeniu pani Skarbnik i wiedzy finansowej wójta, samo, bez 
pośredników wyemitowało obligacje w 2018 roku na zadania inwestycyj-
ne. obecnie systematycznie je spłaca zgodnie z przyjętym wówczas har-
monogramem. nie zaciąga żadnych kolejnych zobowiązań kredytowych, 
bardzo dynamicznie się rozwija i jak wskazaliśmy ma nawet naDWyŻKĘ 
buDŻetoWĄ. taki stabilny i rekordowy budżet uchwalony po trudnym 
czasie pandemii oraz stratach w infrastrukturze publicznej wywołanych 
ulewnymi deszczami to olbrzymi sukces wójta i rady Gminy Słupno. 
jest to efekt skuteczne podjętych decyzji, skrupulatnych wyliczeń oraz 
pozyskiwania dotacji na poszczególne zadania budżetowe. „W ostatnim 
czasie borykaliśmy się z trwającą od dwóch lat pandemią, która znacz-
nie ograniczyła wpływy do budżetu oraz w ostatnim roku z gwałtow-
ną ulewą, która zniszczyła wiele dotychczas wykonanych inwestycji. ta 
katastrofa uznana przez Wojewodę za „noszącą znamiona klęski żywio-
łowej” wystąpiła w połowie poprzedniego roku, czyli w czasie, gdy już 
większość zaplanowanych na 2021 rok inwestycji była w trakcie realizacji. 
Stanęliśmy przez ogromnym wyzwaniem odbudowy zniszczeń tak, aby 
mieszkańcy mogli wrócić do normalnego życia, a także dokończenia roz-
poczętych planów. Warto zaznaczyć, że pomoc dla mieszkańców, których 
budynki zostały zniszczone przez ulewne deszcze została sfinansowana 
również z budżetu gminy- wspomina Wójt marcin Zawadka – w przypad-
ku, gdy wojewoda nie uznał naszej katastrofy za klęskę żywiołową, nie 
można było pozostawić mieszkańców bez pomocy. to z własnych środ-
ków zostały pokryte wypłaty dla poszkodowanych oraz odbudowę dróg 
dojazdowych do ich domostw”.
Na co zostanie przeznaczony ten najwyższy budżet w powiecie 
płockim?
Znaczną część gminnego budżetu radni przeznaczyli na oświatę. 
W tym roku wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkola i żłobków 
mają wynieść aż 15 mln 393 tys. zł. niestety, planowana subwencja 
oświatowa refinansująca poniesione wydatki z budżetu państwa 
wyniesie tylko 5 mln 557 tys. zł. Prognozowane wpływy z opłat za 
wyżywienie i korzystanie ze żłobków i przedszkola to 670 tys. zł. tak 
więc ze środków własnych gmina do funkcjonowania oświaty dołoży 
aż ponad 9 milionów złotych.
na zadania z pomocy społecznej realizowane przez centrum usług 
Społecznych w Słupnie zaplanowano kwotę blisko 12 mln. zł, z czego 
większość zadań jest finansowana z środków zewnętrznych tj. dota-
cji Wojewody i środków pochodzących z unii europejskiej.
na inwestycje radni przeznaczyli kwotę 16 mln tys. złotych. budżet 
tzw. ”obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki przeznaczone na 
zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i re-
alizowane w ramach funduszy sołeckich to kwota ponad 700 tys. zł. 
Warto wspomnieć, że ta kwota zostanie przeznaczona na 17 sołectw 
z terenu naszej gminy. Stara biała skupia 25 sołectwa, na które prze-
znaczy w tym roku ponad 900 tys. zł. 
największe wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie zaplano-
wano na nowe inwestycje. W budżecie jest zaplanowana m.in. budo-
wa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości szeligi jako usuwanie 
skutków powodzi z lipca kończącego się roku. na ten cel Gmina Słupno 
pozyskała środki finansowe w wysokości 2 mln 470 tys. zł w ramach 
rządowego funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.
Dodatkowo w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Sa-
morządu Województwa mazowieckiego w ramach instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego zostanie dalej realizowane zadanie inwestycyjne pn.: 

„Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. liszyno 
– słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”. W tym roku 
ta inwestycja wyniesie pół miliona złotych. Wartość całego zadania 
wyniesie ponad 3 miliony złotych.
rozpoczynamy także realizację trzyletniego dużego programu inwe-
stycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na 
terenie Gminy słupno”. W jej ramach planowana jest m.in. projekt 
kanalizacji w miszewku Strzałkowskim oraz w Słupnie na ulicach: 
calineczki, Hiacyntowej, Głogowej, olchowej i osiedlu Pocztowa. 
Ponadto przebudowana zostanie sieć wodociągowa w borowiczkach
-Pieńkach na ulicach: międzylas, Poddębiec, lokalna, boczna, a tak-
że w cekanowie na ulicy orzechowej oraz w ramutowie i Samborzu. 
W planach jest również projekt i budowa spinki sieci wodociągowej 
i sanitarnej w ulicy Podbipięty w nowym Gulczewie oraz ulica basz-
towa. natomiast w liszynie budowana będzie sieć wodociągowa na 
ul. ciesielskiej i rymarskiej. Łączna wartość inwestycji to 8,5 miliona 
złotych, z czego 8 milionów to środki pozyskane z Polskiego Ładu.
Zatem najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi planowanymi 
przez radę Gminy Słupno w 2022 roku będą:
•	 kolejny etap budowy ul. Piastowskiej w borowiczkach Pieńkach,
•	 zakończenie budowy i zakup wyposażenia świetlicy i żłobka w no-

wym Gulczewie,
•	 zakończenie ulicy Stepowej w nowym Gulczewie
•	 rozpoczęcie przebudowy dróg gminnych w mirosławiu i cekanowie,
•	 rozpoczęcie wspólnie z Powiatem Płocki projektowania i `budowy 

ścieżki rowerowej Słupno-miszewko Strzałkowskie,
•	 budowa ulicy na osiedlu św. Huberta – ulica ceglana i myśliwska,
•	 budowa ulic w nowym Gulczewie – osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę 

jaru rzeki rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Ketlinga,
•	 rozbudowa parku rekreacyjnego „nad Słupianką”,
•	 znacząca rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Słupno,
należy podkreślić, że szukając finansowania zewnętrznego Gmina 
Słupno cały czas aktywnie składa wnioski o dotacje, które pozwalają 
przyspieszyć realizację zaplanowanych inwestycji. W minionym roku 
byliśmy liderem w powiecie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

Magdalena Kubacka

most na Pocztowej

żłobek w Nowym Gulczewie

Stepowa
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PODsuMOWANIe 2021 ROKu
GMINA sŁuPNO
zastępca Wójta Gminy słupno: 
Agnieszka Ruclak 
W 2021 roku zakończył się naro-
dowy Spis Powszechny ludności 
i mieszkań. Zgodnie z wykazami GuS 
w gminie Słupno do spisania było 
2814 mieszkań i 8129 osób. Pomi-
mo, że spis był realizowany w czasie 
pandemii to wspólną pracą i zaanga-
żowaniem udało nam się go zakoń-
czyć z wynikiem 108%, co uplasowa-
ło Gminę Słupno na drugim miejscu 
w powiecie płockim. uzyskany wynik cieszy i napawa dumą po-
nieważ mieszkańcy gminy po raz kolejny wykazali się wzorową 
postawą obywatelską.
W październiku dziennik ekonomiczno-prawny „rzeczpospolita” 
ogłosił wyniki rankingu samorządów. Źródłem danych wykorzy-
stywanych w rankingu rzeczpospolitej były bazy danych GuS 
i ministerstwa finansów. Spośród 1533 gmin wiejskich Gmina 
Słupno zajęła 2 miejsce w Województwie mazowieckim i wysokie 
16 miejsce w kraju. Z kolei w grudniu Gmina Słupno zdobyła ty-
tuł lidera Powiatu Płockiego w rankingu gmin fundacji rozwoju 
Demokracji lokalnej. W ramach rankingu gmin ocenie poddane 
zostały wszystkie gminy województwa mazowieckiego, a sam 
ranking objęty został honorowym patronatem marszałka Woje-
wództwa mazowieckiego. mimo, że miniony rok był wyjątkowy ze 
względu na pandemię tym bardziej cieszy fakt, że mimo trudno-
ści, starania wójta, radnych, pracowników i wszystkich mieszkań-
ców wspierających rozwój Słupna, miały przełożenie na realne 
efekty pracy i zostały zauważone przez niezależnych ekspertów. 
W 2022 roku zakończyły się prace nad projektem nowej strate-
gii rozwoju gminy. W oparciu o szereg przygotowanych analiz 
i opracowań, powstał projekt Strategii Słupno 2030. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do wzięcia do wzięcia udziału w konsul-
tacjach społecznych, których celem jest zebranie uwag, propozy-
cji i opinii na temat projektu przedmiotowego dokumentu. Proces 
konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowa-
nia ostatecznej wersji strategii. Więcej na str 9.
od 7 marca Gmina Słupno jako jedyna w Powiecie Płockim uru-
chamia usługę „mobilnego urzędnika”. jest to nowa usługa, która 
jest skierowana do mieszkańców gminy, którzy z powodu niepeł-
nosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem 
się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w urzę-
dzie. Więcej na str 9.

WyDzIAŁ NIeRucHOMOŚcI 
I GOsPODARKI KOMuNAlNeJ
Naczelnik: Anna Marciniak-Duplicka
W 2021 roku wprowadziliśmy na-
zewnictwo ulic w Starym Gulczewie 
i mirosławiu. Do tej chwili w miejsco-
wościach tych, z uwagi na zagrodowy 
charakter zabudowy, numeracja po-
rządkowa funkcjonowała w sposób 
ciągły, tak jak to zwykle bywa na 
terenach wiejskich. Potrzeba na-
dania nazw ulic w tych miejscowo-
ściach i ustalenia właściwej numera-
cji porządkowej miało na celu przede wszystkim zasilenie 
baz adresowych, z których korzystają służby ratownicze. 
W drugiej połowie roku podpisane zostało porozumienie z Powia-
tem Płockim w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miej-
scowości Słupno. inwestycja ta będzie kontynuacją wybudowanego 
4 kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej biegnącej od miejscowo-
ści Święcieniec do miszewka Strzałkowskiego. Zarówno wtedy jak 
i teraz Gmina przejęła na siebie obowiązek Powiatu wybudowania 
ścieżki z własnych środków. Poprzednio wraz z wykupem gruntów 
ponosząc koszt blisko 3 mln zł. inwestycja ta planowana jest na od-
cinku od posesji miszewko Strzałkowskie nr 2 wzdłuż drogi powia-
towej do ul. miszewskiej 27 w miejscowości Słupno. Gmina Słupno 
nabyła również działkę pod budowę placu zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców bielina. W dużej mierze to odpowiedź na zgłaszane 
przez mieszkańców i radę Sołecką potrzeby zapewnienia warunków 
aktywnej i bezpiecznej zabawy dla dzieci mieszkających w Sołectwie 
bielino. W 2022 roku planujemy wprowadzić cyfryzację miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie plany znaj-
dować się będą w jednym programie a dzięki stworzonym do niego 
narzędziom, zaświadczenia oraz wyrysy i wypisy z miejscowego pla-
nu zagospodarowania wydawać będzie można niemal „od ręki”. Pro-
cedura będzie znacznie prostsza, dzięki czemu zabierze mniej czasu. 
mieszkaniec będzie miał dostęp do dokumentów za pośrednictwem 
portalu. Dzięki temu z łatwością dowie się, jaka uchwała odnosi się 

do pożądanego obszaru. Wystarczy, że wskaże wybraną lokalizację 
i od razu pojawi się możliwość odczytania danych oraz pobrania ich 
w formie pliku. Dzięki temu zniknie konieczność przychodzenia do 
urzędu, składania wniosków, oczekiwania, dopytywania.

WyDzIAŁ OcHRONy 
ŚRODOWIsKA I GOsPODARKI 
WODNO-KANAlIzAcyJNeJ
Naczelnik: Dominika Kacprzyńska
Przy ulicy Pocztowej w Słupnie otwo-
rzyliśmy Punkt Selektywnej Zbiórki 
odpadów Komunalnych w Słupnie. 
Wychodzą naprzeciw potrzebom 
mieszkańców uruchomiono elektro-
niczne biura obsługi Klienta eboK. 
Korzystanie z portalu e-boK jest bez-
płatne i przeznaczone dla wszystkich 
odbiorców usług wodno – kanaliza-
cyjnych świadczonych przez Gminę Słupno. W ramach tej usłu-
gi otrzymamy szybki dostęp do informacji dotyczących indywi-
dualnych kartotek, w tym: aktualnego stanu konta, składników 
i wysokości opłat, terminów płatności, stanów liczników poboru 
wody, numeru rachunku bankowego do wpłat. Pozyskaliśmy kil-
ka dofinansowań. jednym z nich jest 30.000,00 zł na utworzenie 
punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób zainteresowa-
nych złożeniem wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca 
i termomodernizację budynku w ramach rządowego programu 
„czyste powietrze”. Dodatkowo otrzymaliśmy środki na edukację 
ekologiczną w wysokości 6 760,00 zł w ramach mazowieckiego 
instrumentu Wsparcia ochrony Powietrza. Pozyskaliśmy również 
dotacje na usuwanie z terenu Gminy Słupno wyrobów zawierają-
cych azbest w kwocie 15 989,02 zł, co pozwoliło Gminie odebrać od 
mieszkańców 92 tony tego niebezpiecznego odpadu. Pod koniec 
roku zmieniony został uchwałą rady Gminy Słupno sposób nali-
czania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. od 01.01.2022r. 
wysokość opłaty za odpady zależy od liczby osób zamieszkują-
cych nieruchomość. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Słupno na rok 2021” zrealizowano: 12 zabiegów steryliza-
cji/kastracji wolno żyjących kotów, 65 zabiegów sterylizacji su-
czek/kotek właścicielskich, zakupiono 1300kg karmy przeznaczo-
nej na dokarmianie wolno żyjących kotów, przekazano do adopcji 
13 psów, przeprowadzono 8 usług weterynaryjnych w związku ze 
zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt.

WyDzIAŁ ORGANIzAcJI uRzĘDu
Naczelnik: Iwona Śliwińska
W ramach otrzymanej dotacji instru-
mentu „ŁĄcZĄc euroPĘ” (cei) –Wi-
fi4eu oddaliśmy do użytku dostęp 
do wysokiej jakości internetu. W ra-
mach tej inicjatywy dofinansowanej 
w 100% ze środków ue na terenie 
naszej gminy powstało 12 punktów 
dostępowych bezpłatnego interne-
tu Wifi. Hotspoty możemy znaleźć 
w miejscach najczęściej odwiedza-
nych, tj. Gminna biblioteka Publiczna 
w Słupnie, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Słupnie, świetlica wiejska w Słupnie, teren 
placu zabaw przy urzędzie Gminy, boisko oraz świetlica wiejska 
w Wykowie, orlik w liszynie, orlik w Słupnie, orlik w Święcieńcu, 
orlik w Gulczewie oraz Gminy ośrodek Kultury w Słupnie z sie-
dziba w cekanowie wraz z terenami rekreacyjnymi. W ramach 
rządowego programu: ,,Granty PPGr – Wsparcie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest 
wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego otrzymaliśmy dofinansowanie na 7 
komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców nowego Gulczewa Gminny 
monitoring Wizyjny został rozszerzony o nową kamerę zlokalizo-
waną na skrzyżowaniu ul. Ketlinga, ul. Sportowej i ul. rogozińską. 
na wniosek Pana Wójta marcina Zawadki rada Gminy, doceniając 
zaangażowanie, pracę, odwagę i poświęcenie strażaków z Gmi-
ny Słupno, jednogłośnie przyjęła uchwałę o podwyższeniu sta-
wek ekwiwalentu pieniężnego z 15,00 zł/h do wysokości 22,00 
zł/h. jest to najwyższy ekwiwalent w Powiecie. Zakupiono nowy 
sprzęt, mundury galowe i koszarowe dla jednostek oSP ceka-
nowo, oSP Gulczewo, oSP mijakowo, oSP miszewko Strzałkow-
skie, oSP Słupno i oSP Święcieniec. Dzięki pozyskanym środkom 
i wkładzie własnym gminy przeprowadzono modernizację wodno
-kanalizacyjną przy budynku ochotniczej Straży Pożarnej w Gul-

czewie. Strażacy z ochotniczej Straży Pożarnej Słupno i ochotni-
czej Straży Pożarnej cekanowo otrzymali sprzęt specjalistyczny 
za kwotę 77 000,00 zł. Przeprowadzono również termomoderni-
zację budynku ochotniczej Straży Pożarnej w cekanowie w kwo-
cie 43 800,00 zł oraz wymieniono dach w strażnicy oSP Gulczewo 
w kwocie 71 000,00 zł.

WyDzIAŁ INWestycJI 
I ROzWOJu
Naczelnik: Joanna Wereszczyńska
W 2021 roku w nowym Gulczewie roz-
poczęła się i zakończyła budowa ii 
etapu budowy ulicy Stepowej. otrzy-
maliśmy na ten cel 619 269,84 złotych 
z funduszu Dróg Samorządowych. 
„budowa żłobka i świetlicy w nowym 
Gulczewie” również otrzymała do-
finansowanie w wysokości 829 971 
złotych z budżetu Województwa ma-
zowieckiego w ramach „instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego”. inwestycja przebiega zgodnie z harmono-
gramem. obecnie trwają prace wewnątrz budynku. obiekt pełnią-
cy funkcję żłobka dla dzieci oraz klubu-świetlicy dla mieszkańców 
będzie dostępny w drugiej połowie 2022 roku. Podpisana została 
również umowa z wykonawcą na zadanie „arkadia mazowiec-
ka- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości borowiczki-Pień-
ki-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, powstaje jezdnia o szerokości 5,5 m, 
ścieżka rowerowa po prawej stronie oraz chodnik po drugiej. bu-
dowana jest również kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę, 
oświetlenie uliczne, kanał technologiczny dla światłowodu. W ra-
mach realizacji wykonywane są niezbędne przebudowy istniejącej 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomuni-
kacyjnej. Wartość kontraktu to kwota blisko 11 miliona złotych. 
jednym z ważniejszych dofinansowań zewnętrznych pozyskanych 
w pierwszej połowie 2021 roku była kwota dziewięćset sześć-
dziesiąt tysięcy złotych z funduszu Przeciwdziałania coViD-19 
w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. otrzymane 
środki przeznaczone zostały na realizacje przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego 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 w zrealizowanym dotychczas 
zakresie stała się drogą o wysokim standardzie i poziomie bezpie-
czeństwa. Ponadto na tej drodze został całkowicie przebudowany 
most na rzece Słupiance. Wspólnie z Powiatem Płockim zmoder-
nizowana została droga powiatowej ul. miszewskiej w Słupnie. 
jednakże nawałnica, która przeszła przez tereny gminy Słupno 
w nocy z 17 na 18 lipca 2021 r spowodowała, że plany inwesty-
cyjne musiały ulec poważnym zmianom. Dlatego zrezygnowano 
z wielu zadań na rzecz odbudowy zniszczeń spowodowanych po-
wodzią. W związku z wydarzeniami noszącymi znamiona klęski 
żywiołowej w lipcu 2021 roku Gmina zmuszona była zrezygnować 
z dofinansowania w wysokości stu siedemdziesiąt tysięcy złotych 
na budowę drogi do Szelig. W drugiej połowie roku 2021 otrzy-
maliśmy wstępną promesę z rządowego Programu inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”: 8 milionów na inwestycję „budowa 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” 
oraz 2 miliony 400 tysięcy złotych na „budowa mostu i dróg do-
jazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skut-
ków powodzi.” Zadania wodno-kanalizacyjne ujęte we wniosku to 
około 40 projektów inwestycyjnych, polegających na rozbudowie 
i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania te re-
alizowane będą w latach 2022-2024 i w dużej większości zaspoko-
ją oczekiwania obecnych i przyszłych mieszkańców Gminy Słup-
no 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 poprzednim roku 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  941 złotych. natomiast w sa-
mym centrum Słupna stanęła nowa wiata przystankowa. Z uwagi 
na to że jest to punkt charakteryzujący się znacznym ruchem pa-
sażerów, a ponadto przystanek ten pełni rolę gminnego centrum 
przesiadkowego zamówiono i zamontowano wiatę przystankową 
o zwiększonych wymiarach i podwyższonym standardzie w sto-
sunku do stanu istniejącego dotychczas.
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uRzĄD stANu cyWIlNeGO 
Wydział spraw Obywatelskich 
w słupnie
Kierownik: Monika Błaszczyk 
W 2021 r. w urzędzie Stanu cywilne-
go w Słupnie zarejestrowano 4 akty 
urodzeń. Wśród 4 aktów 3 sporządzo-
no w oparciu o akt zagraniczny. jedno 
urodzenie odnotowano na terenie gmi-
ny Słupno we wsi Wykowo. Z zapisów 
w elektronicznych rejestrach stanu cy-
wilnego wynika, że zmniejszyła się o 10 
osób liczba nowonarodzonych dzieci, 
mieszkańców gminy Słupno, która w roku 2021 wyniosła 70. Znane 
są też najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom i chłop-
com. najpopularniejsze w 2021 roku imiona to wśród dziewczynek 
to Zofia i Zuzanna, a wśród chłopców to Wojciech i michał. opty-
mizmem napawa fakt, że koronawirus nie pokrzyżował planów no-
wożeńcom. Wzrosła liczba zawartych małżeństw. W 2021 roku uSc 
sporządził 35 małżeństw, w tym 21 małżeństw wyznaniowych, 9 
ślubów cywilnych zawartych w samym urzędzie gminy oraz 4 śluby 
cywilne zawarte w plenerze a także została zainicjowana 1 transkryp-
cja aktu małżeństwa. W porównaniu z pierwszym rokiem pandemii 
został zanotowany wzrost o 7 małżeństw. odnotowano też 9 wyro-
ków sądowych orzekających rozwód. na dzień 31 grudnia 2021 r. gmi-
nę Słupno zamieszkiwało 7965 osób zameldowanych na pobyt stały 
w tym 4015 kobiet i 3950 mężczyzn oraz 90 zameldowanych na po-
byt czasowy w tym 47 kobiet i 43 mężczyzn. Przybyło 94 mieszkań-
ców w tym 49 kobiet i 45 mężczyzn. W gminie Słupno zostało złożo-
nych 557 wniosków o wydanie dowodu osobistego w tym 72 wnioski 
z nowymi danymi biometrycznymi, czyli po prostu z odciskiem palca. 
Z tych najsmutniejszych informacji, liczba zgonów w odniesieniu do 
ubiegłego roku wzrosła o 5 osób. Z terenu gminy Słupno odeszły 83 
osoby w samym urzędzie Stanu cywilnego zostało zarejestrowanych 
30 zgonów. nasze zestawienie kończymy pozytywnym akcentem. 
W 2021 roku zorganizowany został jubileusz 50-lecia „Złote Gody”. 
W tym zaszczytnym gronie Wójt Gminy Słupno marcin Zawadka 
uhonorował nadanymi przez Prezydenta rP medalami za Długolet-
nie Pożycie małżeńskie 3 pary małżeńskie z terenu gminy Słupno, 
które wyraziły chęć udziału w uroczystości wręczenia medalu.

BIuRO OŚWIAty
Dyrektor: sylwia Pomianowska
W 2021 roku już po raz czwarty przy-
znano stypendia Wójta Gminy Słupno 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych na łączną kwotę 
40 800,00 zł. biorąc pod uwagę śred-
nią ocen uzyskaną na świadectwie 
szkolnym co najmniej 5.0 oraz inne 
osiągnięcia przyznano stypendia dla 
96 uczniów szkół podstawowych oraz 
6 uczniów szkół ponadpodstawowych. 
natomiast 4 szczególnie uzdolnionych 
uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Słupno otrzy-
mało w 2021 roku nagrodę Wójta Gminy Słupno. Gmina Słupno 
w 2021 roku pozyskała kwotę 48 000,00 zł z programu malucH+ 
oraz 54 000,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowa-
nia miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Słupnie. W poprzednim roku 
otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w li-
szynie w wysokości 34 548,32 zł. w ramach rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych 
na lata 2020-2024 – aKtyWna tablica. Przyznana kwota dofi-
nansowania została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych 
i narzędzi, specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu it dla 
uczniów z niepełnosprawnościami oraz mających problemy w edu-
kacji szkolnej. Zakończono realizację projektu unijnego KreatyW-
nie i interaKtyWnie, w którym brały udział szkoły podstawo-
we z terenu gminy Słupno. W ramach projektu doposażono szkoły 
w pomoce dydaktyczne, narzędzia tiK, a także pomoce do naucza-
nia przedmiotów przyrodniczych. uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania językowe, 
matematyczne, przyrodnicze z wykorzystaniem tiK, a także w za-
jęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatach obejmu-
jących trening mentalny, motywacyjny i socjoterapeutyczny. Po 
raz pierwszy w 2021 wzięliśmy udział w przedsięwzięciu mein pn. 
PoZnaj PolSKĘ w ramach którego przyznano dofinansowanie do 
organizowanych przez szkoły wycieczek. Łączna kwota pozyska-
nego dofinansowania wyniosła 20 482,00 zł., a wkład własny 5 
123,00 zł. W roku 2022 gmina Słupno również będzie wnioskować 
o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu PoZnaj 
PolSKĘ. Wójt gminy Słupno podpisał porozumienie z firmą, która 

dysponuje samochodem tzw. Dentobusem nowocześnie wyposa-
żonym w sprzęt stomatologiczny. Podpisane zostało porozumienie 
z centrum medycznym borowiczki Sp. z o.o. na sprawowanie opieki 
stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych w gabinecie 
dentystycznym przy ul. borowickiej 3b w Płocku. Po raz pierwszy 
z gabinetu dentystycznego uczniowie mogli korzystać również 
w trakcie wakacji 2021 roku, co pozwoliło nadrobić zaległości w opie-
ce stomatologicznej, jakie pojawiły się w związku z zawieszeniem 
stacjonarnej pracy szkół oraz ograniczonym dostępem do świad-
czeń medycznych. laboratoria PrZySZŁoŚci – to kolejna inicja-
tywa, w ramach której gmina Słupno pozyskała wsparcie finansowe 
dla szkół podstawowych w 2021 roku w łącznej kwocie 206 400,00 
zł. Za przyznane dofinansowanie szkoły zakupiły sprzęt, który od 
1 września 2022 r. będzie obowiązkowym wyposażeniem placówek 
oświatowych tj. drukarki 3D, mikrokontrolery, stacje lutownicze 
oraz zestawy audio-video. Poza sprzętem obowiązkowym Szkoła 
Podstawowa w Słupnie zakupiła min. roboty edukacyjne i sprzęt 
nagłośnieniowy, Szkoła Podstawowa w liszynie klocki konstrukcyj-
ne oraz mikroskopy i teleskop, a Szkoła Podstawowa w Święcieńcu 
kreatywne zestawy do prac ręcznych. Kupione wyposażenie posłu-
ży uczniom w czasie procesu dydaktycznego i zajęć pozalekcyjnych.

GMINNy OŚRODeK KultuRy 
sŁuPNO z/s W ceKANOWIe
Dyrektor: Bożena Wernik
Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s 
w cekanowie w 2021 roku, pomimo 
trudności związanych z pandemią, 
wychodził naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców organizując wydarzenia 
kulturalne i zajęcia edukacyjne, z któ-
rych skorzystało blisko 2  000 miesz-
kańców. Wzorem ubiegłych lat, 
utworzył Sztab Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Większość na-
szych działań Sztab przeniósł do internetu zakładając eSkarbonkę 
oraz tworząc aukcje internetowe. Dodatkową atrakcją 29. finału 
było „morsowanie na flisie”, w którym udział wzięło około 300 osób. 
Sztab WoŚP w Słupnie zebrał w sumie 54 848,13 zł., zajmując dru-
gie miejsce w powiecie. W maju GoK był organizatorem „Wiosennego 
Happeningu”, przy Szkole Podstawowej w Słupnie, podczas którego 
odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej kampanii „rowerowy maj”. 
na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, fotobudka, 
malowanie buziek, mega bańki mydlane, animacje, wata cukrowa 
i popcorn. 5 września 2021 roku, na zakończenie wakacji GoK Słupno 
zaprosił mieszkańców na Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej 
w Święcieńcu. W programie wydarzenia był konkurs rzutów do kosza 
o puchar wójta Gminy Słupno, tor przeszkód oraz mega gry. atrak-
cją wieczoru było Kino pod chmurką z ekranizacją filmu „mia i bia-
ły lew”. 10 listopada w budynku Gminnego ośrodka Kultury Słupno 
odbyła się „Wieczornica Patriotyczna”. licznie zgromadzeni miesz-
kańcy gminy Słupno upamiętnili tego wieczoru narodowe Święto 
niepodległości. W listopadzie odbyła się również promocja najnow-
szego tomiku wierszy anny Włochowskiej p.t. „Promenada czasu”. 
Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków GoK Słupno. 
Wioska Świętego mikołaja, kiermasz bożonarodzeniowy oraz wystę-
py artystów ze szkół, przedszkola i GoK Słupno, to propozycja dla 
mieszkańców na „Gminne mikołajki”, które odbyły się 5 grudnia 2021 
r. przed urzędem Gminy w Słupnie. nastrój świąteczny stworzył 
koncert kolęd wykonany przez Gminną orkiestrę Dętą Słupno oraz 
koncert Stwora Głodomora. jak w latach ubiegłych Gminny ośrodek 
Kultury Słupno był również organizatorem czasu wolnego dla dzie-
ci z terenu gminy Słupno przygotowując ofertę zajęć podczas ferii 
i wakacji. ogółem z propozycji skorzystało ponad 70 dzieci w wieku 
7 – 11 lat, które oprócz wielu atrakcji miały zapewnioną 8 godzinną 
opiekę i wyżywienie. od września do końca listopada GoK realizował 
projekt „Glinomaniaki” dofinansowany przez fundacje bGK w ramach 
kolejnej edycji konkursu grantowego „na dobry początek”. Dzięki do-
finansowaniu projektu zakupiono kompleksowe wyposażenie do sali 
zajęć ceramicznych. Wszyscy liczymy na to, że rok 2022 okaże się dla 
Gminnego ośrodka Kultury rokiem bogatszym w ofertę kulturalną, 
możliwą do zrealizowania dla naszych mieszkańców.

GMINNA BIBlIOteKA PuBlIczNA W sŁuPNIe
Dyrektor: Bożena Wernik 
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie pomimo obowiązujących 
obostrzeń zorganizowała 124 różnorodne formy promocji książki 
i czytelnictwa. najbardziej energetyczne spośród nich było majowe 
spotkanie autorskie dla dzieci przedszkolnych z Panem Poetą- au-
torem wielu książek dla najmłodszych. Włączyliśmy się w ogólno-
polski tydzień czytania Dzieciom, w ramach którego odwiedziliśmy 
z bajkowym czytaniem wszystkie oddziały przedszkolne na terenie 

gminy. Zaprosiliśmy młodzież na warsztaty literackie przygotowa-
ne przez autorkę książek dla dorosłych, dziennikarkę i scenarzystkę 
- monikę Sawicką. Warto wspomnieć również listopadowe spotkanie 
autorskie, dla społeczności Szkoły Podstawowej w liszynie, z au-
torem popularnych książek dla dzieci - Wojciechem Widłakiem. nie 
możemy pominąć jubileuszowej- edycji narodowego czytania, pod-
czas której wcielaliśmy się w role bohaterów tragifarsy kołtuńskiej 
autorstwa Gabrieli Zapolskiej „moralność pani Dulskiej”. Gościem 
specjalnym tegorocznej edycji narodowego czytania była ulubie-
nica widzów, aktorka teatralna i filmowa, pani Grażyna Zielińska, 
która po mistrzowsku wcieliła się w rolę pani Dulskiej. We wrześniu 
rozpoczęliśmy realizację projektu „inkubator”, w ramach konkur-
su „równać Szanse”-małe Granty” w Programie „równać Szan-
se 2021” Polsko- amerykańskiej fundacji Wolności realizowanym 
przez fundację civis Polonus. W ramach pracy z grupą projektową 
powołaliśmy do życia grupę teatralną pod nazwą „Duchy teatru” 
i konsekwentnie, wraz z młodzieżą zaangażowaną w działania pro-
jektowe, przygotowujemy kabaretowy spektakl teatralny „Winyl”.  
W 2021 roku wzbogaciliśmy księgozbiór, kierując się przede wszyst-
kim potrzebami czytelników, o ponad 700 publikacji, odwiedziło nas 
ponad 3 tysięcy mieszkańców gminy, którym wypożyczyliśmy 7441 
publikacji. mamy nadzieję, że rok 2022 przyniesie szereg ciekawych 
propozycji i wzbogaci księgozbiór o wiele nowości wydawniczych.

GMINNy OŚRODeK POMOcy 
sPOŁeczNeJ W sŁuPNIe
Dyrektor: Magdalena szochner-sie-
mińska
Wprowadziliśmy Słupieńską Kartę Dużej 
rodziny czyli program adresowany do 
rodzin wielodzietnych, które zamiesz-
kują na terenie Gminy Słupno oraz: roz-
liczają się z podatku dochodowego od 
osób fizycznych w urzędzie Skarbowym 
w Płocku ze wskazaniem adresu za-
mieszkania na terenie Gminy Słupno, lub 
nie rozliczają się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych w urzędzie Skarbowym w Płocku ze wskazaniem 
adresu zamieszkania na terenie Gminy Słupno, a złożą oświadczenie, 
że urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia się z podatku do-
chodowego od osób fizycznych za rok, w którym występują o wydanie 
Słupieńskiej Karty Dużej rodziny 3+ jest urząd Skarbowy w Płocku 
ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słupno. Karta 
uprawnia do korzystania z ulg w opłatach za: czynsz, wodę, śmieci, 
żłobek, przedszkole, zajęcia w GoK. realizowaliśmy kilka projektów 
finansowanych ze środków unii europejskiej. jednym z nich było cen-
trum rozwoju Seniora, który był kontynuacją realizowanego do 2019 
roku centrum aktywizacji Seniora. oba projekty 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. realizowaliśmy 
świadczenia 500+, które w tym roku zostało przekazane do Zakładu 
ubezpieczeń Społecznych. Podobna sytuacja dotyczy jednorazowe-
go świadczenia 300+. W świetle występujących zjawisk pogodowych 
szczególne znaczenie miało udzielenie bieżącej pomocy osobom, które 
poniosły szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
Pomoc przeznaczona była na: tzw. pomoc doraźną dla rodzin lub osób 
samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach 
domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu 
gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych 
w oparciu o posiadane środki własne. Druga forma pomocy przezna-
czona była na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lo-
kalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku 
powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych 
wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych 
dalej „zdarzeniem losowym”. realizujemy również program asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej, który miał na celu zapewnienie 
dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu co-
dziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 
niepełnosprawnych. 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 okre-
sie Gmina otrzymała 3 110 978,85 zł . oznacza to cały pakiet nowych 
usług dla mieszkańców Gminy związanych z zaspokojeniem potrzeb 
związanych z usługami, które do tej pory nie były realizowane. celem 
realizacji nowych usług społecznych jest dostosowanie ich do realnych 
potrzeb mieszkańców Gminy. Dlatego też pakiet usług odpowiada na 
potrzeby poszczególnych grup społecznych i zagadnień takich jak: ro-
dzina, Zdrowie, niepełnosprawność, bezrobocie.
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WsPÓŁPRAcA GMINNA PROWADzI 
DO ReAlIzAcJI PlANÓW

Nowy Rok w Gminie słupno rozpoczęto od realizacji najpilniej-
szych inwestycji na rzecz naszych mieszkańców. Dlatego na po-
czątku stycznia odbyły się najważniejsze spotkania z osobami, 
które mogą wesprzeć nasze plany na 2022 rok. 
W trzecim dniu stycznia marcin Zawadka złożył wizytę w urzędzie mia-
sta Płocka. Z Prezydentem andrzejem nowakowskim zostały omówio-
ne wspólne inwestycje. Gmina Słupno sfinansuje ze swojego budżetu 
umocnienie wyjazdu z ulicy Szlacheckiej w nowym Gulczewie. jednak do 
tego potrzebna jest zgoda zarządcy drogi, miasta Płocka. W związku 
z otrzymanym pozwoleniem na przeprowadzenie inwestycji tak bardzo 
potrzebnej mieszkańcom nowego Gulczewa, prace zostały już rozpo-
częte. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji.
Z Wójtem Gminy Słupno marcinem Zawadką spotkali się 4 stycznia, 
Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, członek Zarządu Powiatu 
Paweł bogiel, radny Powiatu Stefan jakubowski oraz Dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Płocku marcin błaszczyk. podczas spo-
tkania samorządowców omówiono najważniejsze potrzeby, plany na 
najbliższą przyszłość, współpracę mająca na celu poprawę bezpie-
czeństwa i komfortu życia mieszkańców. Wśród wielu poruszonych 
tematów, prym wiodły te związane z modernizacją dróg i ogólną 

poprawą komunikacji. rozmawiano m.in. o przebudowie ul. rogoziń-
skiej, co – zarówno w ocenie samorządowców gminnych, jak i powia-
towych – jest inwestycją pilną i konieczną. Poruszono temat podjęcia 
działań w celu wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pie-
szych przy orliku w Gulczewie. Samorządowcy kontynuowali również 
temat budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 
2940W do ul. miszewskiej. W listopadzie ub.r. podpisano list inten-
cyjny w tej sprawie; inwestycja ma być kontynuacją wybudowanego 
odcinka ścieżki rowerowej biegnącej od miejscowości Święcieniec do 
miszewka Strzałkowskiego. rozmowy dotyczyły także przebudowy 
drogi powiatowej miszewko-Pepłowo – cieśle, polegającej na budo-
wie chodników w rejonie istniejących przystanków.
3 lutego 2022r. w towarzystwie Pawła baranowskiego – Wiceprze-
wodniczącego rady Gminy w Słupnie marcin Zawadka jako pierwszy 
Włodarz z powiatu płockiego spotkał się ze st. bryg. adamem Do-
brosielskim – nowo powołanym na stanowisko Komendanta miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. rozmowy dotyczyły 
celów i planów na 2022 rok. Wspólnie ustalona została współpra-
ca gminy Słupno z Państwową Strażą Pożarną w oparciu o prężnie 
funkcjonujące jednostki oSP w naszej gminie. /MK/

sŁuPNO 
POzysKAŁO 
DOPŁAty DO lINII 
AutOBusOWycH
Gmina pozyskała 924.843 zł dofinansowania do linii autobusowych!!! 
Gmina Słupno ponownie pozyskała od Wojewody mazowieckiego 
dopłatę do funkcjonowania gminnych linii komunikacyjnych S-1, S-2 
i S-3. agnieszka ruclak – zastępca Wójta Gminy w płockiej dele-
gaturze mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego podpisała umowę 
na dopłatę do gminnych linii autobusowych z funduszu rozwoju 
Przewozów autobusowych opiewająca na kwotę 924.843zł. Środki 
możemy wykorzystać na pokrycie kosztów transportu publicznego. 
Gmina Słupno jako jedna z pierwszych gmin w Polsce skutecznie 
brała udział w kolejnych naborach ogłaszanych przez Wojewodę ma-
zowieckiego na środki z funduszu począwszy od lipca 2019r, tj. od 
wejścia w życie ustawy o funduszu rozwoju Przewozów autobuso-
wych. uzyskane kwoty dopłat wyniosły kolejno: w 2019r – 37.480 zł, 
w 2020r – 474.790 zł, a w roku 2021 – 822.897 zł. /MK/
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Od samego początku Wójt Marcin zawadka wspierał działania spor-
towe w naszej gminie. Organizacja biegów, rajdów rowerowych, 
nordic-walking, aerobik, joga, taniec, rozgrywki meczowe, turnieje 
i zawody sportowe to priorytetowe zadania jakie realizowane są 
w naszej gminie. „W czasach, gdy dzieci i młodzież szkolna spoty-
ka się głównie przed komputerem, aktywność fizyczna to także 
ogromne wyzwanie, które wraz z trenerami klubów sportowych, 
nauczycielami wychowania fizycznego, sportowcami oraz radnymi 
postawiliśmy sobie za kluczowe jakiś czas temu - oświadcza Marcin 
zawadka - chcemy odciągnąć młodzież od siedzenia w domu i za-
chęcić do spędzania wolnego czasu w sposób bardziej aktywny”.
badania eksperckie jednoznacznie wskazują na pogłębiające się ten-
dencje spadkowe dotyczące sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym. Zgodnie z zaleceniami WHo w wieku 5-17 lat po-
winna być podejmowana aktywność fizyczna trwająca co najmniej 60 
minut dziennie. Porównując dane z badań z lat 14 i 2018, widoczny jest 
negatywny trend, czyli zmniejszenie odsetka młodzieży spełniającej 
zalecenia WHo co do umiarkowanej aktywności fizycznej z 24,2% 
w 2014 r. do 17,2% w 2018 r. (instytut matki i Dziecka, Zdrowie dla 
uczniów w 2018 r. na tle nowego modelu badań HbSc, Warszawa 2018).
Dlatego wsparcie kultury fizycznej jest jednym z priorytetowych 
zadań zleconych przez gminę Słupno organizacjom pozarządowym. 
największą część środków z budżetu zaplanowanych na dotacje ce-
lowe Wójt i radni Gminy Słupno przeznaczają właśnie na ten cel. 
„Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli zamieszkujący naszą gminę 
oczekują inicjatyw sportowych. na bieżąco w gminie rozbudowu-
jemy infrastrukturę sportową- mówi bożena Wernik – Dyrektor 
Gminnego ośrodka Kultury Słupno -w ostatnich latach powstał 
orlik lekkoatletyczny w Słupnie, sala sportowa w liszynie, nastą-
piła rozbudowa boiska sportowego w Wykowie, powstały nowe, 
atrakcyjne place zabaw dla najmłodszych i nie tylko”. Gmina stara 
się utrzymywać w dobrym stanie istniejące już obiekty, takie jak 
orlik w nowym Gulczewie”. Wszystkie obiekty sportowe mają ad-
ministratora. te, które zlokalizowane są przy szkołach, nadzoruje 
dyrektor placówki. natomiast pozostałymi zarządza Gminny ośro-
dek Kultury Słupno z/s w cekanowie.

280 tys. złotych na zadania sportowe
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie do końca stycznia każda organizacja pozarządowa, która otrzy-
mała dotację z budżetu Gminy miała obowiązek złożenia sprawozda-
nia z realizacji zadania publicznego. Wszystkie cztery kluby rozliczyły 
się z przyznanych środków. Dlatego 2 lutego Wójt Gminy Słupno 
ogłosił konkurs na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
W tym roku na zadania sportowe zostanie przeznaczone rekordo-
wa kwota w wysokości 280 tys. złotych. jednak jak zapewnia Wło-
darz Gminy to nie jest ostateczna kwota wsparcia aktywności fizycz-
nej. W planach jest zapewniona kwota 20 tys. na tzw. „małe granty”. 
Klub, stowarzyszenie może wystąpi w ciągu roku z ofertą sportową 
dla dzieci i młodzieży może otrzymać, zgodnie z ustawą, kwotę do 
10tys. zł na realizację zadania”. 
Wszystkie działania realizowane zgodnie z przyznaną dotacją muszą 
być zgodne z rocznym programem współpracy gminy Słupno z orga-
nizacjami pozarządowymi przyjętym w drodze uchwały rady Gminy 

Słupno w listopadzie 2021 r. W związku z tym założeniem konkursu 
było przygotowanie oferty na następujące zadania:
•	 organizację szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnic-

twie sportowym,
•	 organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci z terenu 

gminy Słupno,
•	 organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na tere-

nie gminy Słupno
•	 kompleksową organizację udziału reprezentantów z terenu gmi-

ny Słupno w turniejach na terenie województwa mazowieckiego 
jak i całego kraju

•	 propagowanie aktywnych form kultury fizycznej.
jednym z warunków przyznania dotacji w drodze konkursu jest 
wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całko-
witych kosztów zadania. 
W poprzednim roku na ten cel zostało przeznaczone 180 tys. orga-
nizacje, które otrzymały dotacje przeznaczyły tą kwotę na realizacje 
celów statutowych:
„Greens Słupno” otrzymało kwotę 39 tys. zł na organizacje i prowa-
dzenie zajęć z koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligo-
wych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno”. Stowarzyszenie 
działa na terenie gminy Słupno od 2015 roku i skupia około siedem-
dziesięciu uczniów. W ramach dotacji zapewniono uczestnikom: 
stroje sportowe, sprzęt do treningów oraz w miarę możliwości tre-
ningi przygotowujące do zawodów i rozgrywek. część środków klub 
przeznaczył na opłaty zawodników wynikające z udziału w zawodach 
ligowych, licencyjnych oraz promocyjnych. Stowarzyszenie sfinanso-
wało z własnych środków wynajęcie hali sportowej na treningi.
już po raz trzeci o dofinansowanie wnioskował „ttKf Wiślanie Słup-
no” i otrzymał kwotę 3 tys. zł na zorganizowanie biegu na orliku lek-
koatletycznym przy Szkole Podstawowej w Słupnie. 
„Wilki Słupno” pozyskało kwotę 4tys. zł na zajęcia sportowe dla 12 
dzieci i 18 dorosłych z terenu naszej gminy. najmłodsi miłośnicy piłki 
nożnej korzystają również z zajęć na basenie (HydroWilki) oraz rozwi-
jających zainteresowania, tj. Hydromoc by brożek. Większość trenin-
gów prowadzonych było na orliku w nowym Gulczewie.
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „fliS” otrzymało kwotę 
3 tys. zł. organizacja przeznaczyła dużą część środków na promocję 
wydarzeń, zakup sprzętu wodniackiego, organizację wrześniowych 
wyścigów kajakowych oraz turnieju wędkarskiego.
największą kwotę dotacji otrzymał w poprzednim roku Gminny Klub 
Sportowy „Delta Słupno”, który działa najdłużej na naszym terenie 
i zrzesza największą (ponad 250) liczbę zawodników piłki nożnej z te-
renu gminy Słupno. Wszyscy zawodnicy biorą udział w rozgrywkach or-
ganizowanych przez mazowiecki Związek Piłki nożnej i odnoszą tam 
znaczące sukcesy. Swoją otrzymaną dotacje w wysokości 130 tys. prze-
znaczył m.in. na opłaty sędziowskie i regulaminowe, mecze i treningi, 
zakup sprzętu sportowego, udział w turniejach, utrzymanie boiska spor-
towego oraz organizację obozu sportowego i stypendia dla zawodników. 
W tym roku już na początku marca poznamy ofertę sportową dla na-
szych mieszkańców przygotowanych przez nasze organizacje. liczymy 
na to, że rekordowa kwota w wysokości 280tys. złotych pozwoli zre-
alizować wiele ciekawych pomysłów skierowanych do naszych miesz-
kańców. „to ogromne wsparcie dla naszych sportowców – mówi marcin 
Zawadka - uczestnicy klubów biorą udział w zawodach na poziomie nie 
tylko powiatowym ale wojewódzkim a nawet krajowym. biegacze bio-
rą udział w maratonach na terenie całego kraju, a Delta Słupno walczy-
ła w rozgrywkach o Puchar Polski na poziomie mazowieckim. oprócz 
tego, że to wspaniała rozrywka dla najmłodszych i dla starszych to 
również promocja dla naszej gminy w wielu dziedzinach sportowych. 
W tym roku w zawodach kajakarskich i wędkarskich brało udział pra-

wie 40 uczestników z całego powiatu. Dlatego kwota jaką przeznacza-
my wraz z radą Gminy Słupno, w moim odczuciu, jest porównywalnie 
wyższa od innych okolicznych gmin ale warta tej „inwestycji”. Dla po-
równania sąsiadująca Gmina radzanowo przeznaczyła na sport kwotę 
70tys. zł, natomiast Gmina Stara biała - 300tys. zł.

20 tys. złotych od Fundacji ORleN
niektórzy powiedzą, że nie ma czym się chwalić, przecież jesteśmy 
na drugim miejscu w powiecie jako samorząd inwestujący w sport. 
jednak nie wszyscy jeszcze wiedzą, że Gmina słupno pozyskała 
kwotę 20tys. z Fundacji ORleN w ramach konkursu „zdrowie dla 
Płocka”. Dzięki doskonale przedstawionemu projektowi i pozytyw-
nej opinii komisji konkursowej już w marcu dzieci i młodzież szkolna 
będzie mogła uczestniczyć w treningach i doskonaleniu jazdy na hu-
lajnogach. na realizację zadania zostanie zakupiony sprzęt sportowy: 
hulajnogi, kaski, ochraniacze i koszulki. Dodatkowo przy Szkole Pod-
stawowej w Słupnie powstanie wiata, w której sprzęt będzie prze-
chowywany. Głównym założeniem zadania jest stworzenie miejsca 
ze znakami drogowymi, który będzie służył do doskonalenia jazdy na 
rowerze czy hulajnodze. miasteczko drogowe powstanie na ścieżce 
edukacyjnej w „Parku nad Słupianką”. już tej wiosny uczniowie szko-
ły podstawowej będą korzystać z treningów na hulajnogach zorgani-
zowanych podczas zajęć wychowania fizycznego. Dodatkowo w go-
dzinach po południowych trenerzy zatrudnieni w ramach projektu 
będą doskonalić jazdę uczniów z innych szkół. to wszystko zostanie 
pokryte z dotacji przyznanej przez fundację orlen.

Przygotowania do kampanii „Rowerowy Maj” w słupnie
Warto też wspomnieć że wzorem ubiegłego roku Gmina słupno 
przyłącza się do kampanii „Rowerowy Maj”. to największa kam-
pania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mo-
bilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, 
grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. rowerowy maj, 
poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje 
rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych 
nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. 
W poprzednim roku akcja spotkała się z olbrzymim zainteresowa-
niem 200 uczniów z terenu naszej gminy. liczymy, że w tym roku 
również przyłączy się tyle samo osób, a może więcej? Zasady kam-
panii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, któ-
ry w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulaj-
nodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego 
dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych 
uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

zajęcia sportowe w GOK i w „małych grantach”
Poza ofertą organizacji pozarządowych i szkół mamy również zajęcia 
prowadzone przez trenerów zatrudnionych w Gminnym ośrodku Kul-
tury Słupno z/s w cekanowie. Dla dorosłych proponujemy raz w ty-
godniu aerobik i jogę. natomiast dzieci mają możliwość korzystania 
z cotygodniowych zajęć tanecznych i doskonalenia jazdy na rolkach.
rok dopiero się zaczął, a w Gminie Słupno już zaplanowaliśmy 
wiele sportowych działań. a może macie jakieś ciekawe pomy-
sły, które możemy wspólnie zrealizować? Przecież ustawa prze-
widuje wsparcie dla działań organizacji pozarządowych poprzez 
tzw. „małe granty”, tj. dotacje w wysokości do 10 tys. zł. Pomysły 
mogą być również realizowane w ramach zajęć w GoK Słupno. 
Zachęcamy do współpracy na rzecz naszej społeczności lokal-
nej. Więcej informacji uzyskać można w urzędzie Gminy Słupno 
w pok. 19b lub pod numerem telefonu: 24/267-95-88. 

Magdalena Kubacka

ReKORDOWe WsPARcIe DlA sPORtu
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zMIeNIAMy sIĘ DlA WAs
W każdym kolejnym numerze Głosu słupna będziemy Państwu 
przypominać jak zmieniła się Gmina słupno na przestrzeni kilku lat. 
Na co dzień szybko przyzwyczajamy się do nowej infrastruktury, 
zapominamy o tym, że jeszcze przed chwilą jej nie było. Gdy dziś po-
patrzymy, ile wspólnie zrobiliśmy przez ostatnie lata, widzimy jak 
Nasza gmina dynamicznie się rozwija, jak rozsądnie gospodarując 
tym, co mamy, możemy tworzyć wokół nas coraz to lepszy świat. 

W tym numerze przypominamy, jak zmieniło się Sołectwo liszy-
no w ostatnich latach. Patrzymy na nasze sołectwo każdego dnia... 
codziennie jeździmy tymi samymi ulicami, mijamy te same budynki, 
place, skwery. Widzimy, że przy tych budynkach powstają nowe osie-
dla. czasem rejestrujemy jakiś remont, który utrudnia nam dojazd do 
pracy, czy szkoły. rzeczywistość wokół nas ciągle się zmienia, ale my, 
mieszkańcy, szybko przyzwyczajamy się do zmian i nierzadko zapomi-
namy, jak to było jeszcze kilka lat temu. czy pamiętamy, jak dawniej 
wyglądało skrzyżowanie ulic jagielońskiej i Wawrzyńca Sikory? jak wy-
glądała droga do Wykowa, bielina, czy borowiczek Pieniek? Że jeszcze 
dwa lata temu nie było sali sportowej przy Szkole Podstawowej w li-
szynie? Popatrzmy na zdjęcia i dowiedzmy się co na ten temat mówią 
mieszkańcy liszyna i zobaczmy, jak się zmieniło Sołectwo liszyno!

obecnie w Sołectwie liszyno prowadzone i planowane są następu-
jące inwestycje:
1. arkadia mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. borowiczki 

Pieńki - liszyno wraz z infrastrutkurą (ul Wawrzyńca Sikory-Pia-
stowska) inwestycja w trakcie realizacji.

2. budowa ulic Wawrzyńca Sikory, miętowej i migdałowej w liszynie - 
etap i (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu foGr).

3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji 
przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej jadwigi w li-
szynie – zlecenie projektu w 2022 r.

4. W ramach otrzymanej wstępnej promesy z rządowego Programu 
inwestycji Strategicznych Polski Ład do realizacji w liszynie pla-
nowane są:
1) budowa sieci wodociągowej w ul. rymarskiej,
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. rymarskiej,
3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. radosnej oraz w ul. 

Przytulnej,
4) budowa ii etapu sieci kanalizacji sanitarnej sięgacz od ul. radosnej,
5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. jagiellońskiej.

Agnieszka Ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno

„W ciągu ostatnich kilku lat liszyno 
ulegało dynamicznym zmianom. jako 
radny miałem udział w wyborze loka-
lizacji, projektu i technologii wykonania 
wyczekiwanej od kilkudziesięciu lat sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w liszynie. Główna ulica jagiellońska 
doczekała się zakończenia budowy i zwieńczenia w postaci 
jedynego jak dotąd ronda w naszej gminie, które skutecznie 
usprawniło ruch drogowy. Kolejna duża inwestycja to budo-
wa ul. Wawrzyńca Sikory z pełną infrastrukturą. od kilku lat 
działam aktywnie na rzecz rozwoju wsi jako członek rady 
Sołeckiej. W trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego jako 
alternatywę dla progów zwalniających zaproponowałem in-
stalację radarowych mierników prędkości. W ramach fundu-
szu sołeckiego przy świetlicy w liszynie powstała wiata bie-
siadna, przy której mieszkańcy liszyna bawią się nawet kilka 
razy w ciągu roku na Dniach Wsi. Poza tym przy świetlicy po-
wstał także kontener sanitarny, a także siłownia zewnętrz-
na. Dla utrzymania aktywności fizycznej mieszkańców 
powstała również stacja rowerowa. Dla komfortu mieszkań-
ców postawiono kilka wiat przystankowych oraz lamp solar-
nych, których sukcesywnie będzie przybywać. Z roku na rok 
liszyno staje się coraz bardziej atrakcyjną lokalizacją o czym 
świadczy rosnąca liczba nowo budowanych domów”.

Jarosław Śliwiński
Radny Gminy słupno

„Kilka ostatnich lat przyniosło wiele po-
zytywnych zmian w infrastrukturze tech-
nicznej i społecznej liszyna, co znacznie 
podnosi atrakcyjność samej miejscowości, 
ale i szkoły podstawowej, w której obecnie 
uczy się o ok. 40% procent więcej uczniów 
niż jeszcze w roku 2017. Sam budynek jest 
modernizowany małymi krokami, z których najbardziej znaczą-
ce to podłączenie systemu ogrzewania do sieci gazowej oraz 
adaptacja salki gimnastycznej na pracownię przedmiotów przy-
rodniczych z bogatym wyposażeniem. jednak największym po-
wodem do radości i dumy jest budowla powstała obok gmachu 
szkoły – przestronna, jasna sala gimnastyczna – miejsce uciech 
i radosnych zabaw sportowych najmłodszych dzieci, lekcji wy-
chowania fizycznego, treningów klubów sportowych, a także 
uroczystości i spotkań dorosłych mieszkańców. Doskonałym 
uzupełnieniem tego rodzaju aktywności na każdy pogodny 
dzień jest nowy plac zabaw z atrakcjami dedykowanymi zaba-
wie ale i ćwiczeniu sprawności ruchowej. Dla wszystkich zauwa-
żalne są też nowe drogi dojazdowe z chodnikami i ścieżkami 
rowerowymi, z przystankami autobusowymi i oświetleniem. 
Znacząco ułatwia to komunikację, ale także sprawia, że nasza 
okolica jest chętnie wybierana jako cel wypraw o charakterze 
rekreacyjno-sportowym. tu bowiem zarówno mieszkańcy jak 
i przyjezdni mogą liczyć na wygodne i bezpieczne trasy do spa-
cerów, do jazdy na rowerze czy rolkach. Każda z tych inwestycji 
współtworzy obraz wsi XXi wieku, gdzie nowoczesne rozwią-
zania techniczne łączą się z walorami naturalnego krajobrazu 
mazowieckiej równiny”.

Jolanta Borowska
Dyrektor szkoły Podstawowej 

im ziemi Mazowieckiej w liszynie

„liszyno miejsce moich urodzin. od lat 
tu pięknieje życie. nowoczesność widać 
w każdym zakątku. W Szkole Podstawo-
wej w liszynie pobudowano nową Hale 
Sportową. Przed szkołą oświetlone bo-
isko zachęca do grania w piłkę. Powstają 
też nowe ulice. Są przystanki autobusowe 
skąd można dojechać do pracy. Świetlica Wiejska w liszynie to 
miejsce spotkań uczestniczek Klubu Seniora, oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich. to również miejsce gdzie odbywają się spotkania 
promocyjne książek i integracje mieszkańców wsi. ludzie są so-
bie pomocni i życzliwi. Kultura szerzy się znakomicie. W przed-
szkolu wnuki dziadkom recytują wierszyki. Starsze i młodsze 
dzieci wykonują ilustracje do książek dla dzieci. Woda z wodo-
ciągu, kanalizacja i pojemniki na śmieci ułatwiają życie. cieszą 
się z mojej okolicy że jest bardzo nowoczesna”.

Anna Włochowska

SALA SPORTOWA
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sŁuPNO 2030. tRWAJĄ 
KONsultAcJe PROJeKtu 
stRAteGII ROzWOJu GMINy
zakończyły się prace nad projek-
tem nowej strategii rozwoju gminy. 
W efekcie wszystkich dotychcza-
sowych działań partycypacyjnych, 
a przy tym szeregu przygotowa-
nych analiz i opracowań, powstał 
projekt dokumentu strategii Roz-
woju Gminy słupno do 2030 roku. 
W okresie od dnia 28 lutego do dnia 
6 kwietnia 2022 r. zostanie on pod-
dany konsultacjom społecznym. 
Konsultacje polegają na zaprezen-
towaniu wyników diagnozy i pro-
jektu dokumentu oraz dyskusji nad 
przedstawionymi propozycjami. 
Jest to drugi etap konsultacji spo-
łecznych w procesie tworzenia pro-
jektu strategii. Przedmiotem obec-
nych konsultacji będzie natomiast 
ostateczny projekt strategii Roz-
woju Gminy słupno do 2030 roku.
Serdecznie dziękując radnym, pra-
cownikom i mieszkańcom za dotych-
czasowy wkład i zaangażowanie 
w proces tworzenia Strategii rozwo-
ju Gminy Słupno do 2030, zachęcam 
wszystkich, dla których Słupno jest 
ważne, do wzięcia udziału w konsul-
tacjach społecznych. ich rezultatem 
będzie wypracowanie ostatecznego 
dokumentu, który w perspektywie 2030 roku stanie się drogowska-
zem dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy.
Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 28 lutego do dnia 6 
kwietnia 2022 r. w następujący sposób:
1. pisemny lub elektroniczny - za pomocą formularza, który po wy-

pełnieniu należy złożyć:
1) w siedzibie urzędu Gminy Słupno przy ul. miszewskiej 8a; 
2) pocztą na adres urzędu Gminy Słupno, ul. miszewska 8a, 09-

472 Słupno;
3) poprzez system ePuaP, adres skrytki urzędu Gminy Słupno: 

/191nj0cpxh
4) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wicewojt@slupno.eu

2. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 28 marca 
o godz. 17:00 na sali obrad urzędu Gminy w Słupnie.
materiały tj. projekt Strategii rozwoju Gminy Słupno do 2030 r., 
Diagnoza i formularz konsultacyjny dostępne są w:

1) biuletynie informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsulta-
cje społeczne”;

2) na stronie internetowej Gminy w zakładce „Strategia rozwoju 
Gminy do 2030 roku”;

3) w urzędzie Gminy Słupno, 09-472 Słupno, ul. miszewska 8a, 
pok. nr 19b , w godzinach pracy urzędu

niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zosta-
nie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu 
i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych 
uwag wraz z odniesieniem się do nich. nieprzedstawienie w wyznaczo-
nym wyżej terminie, opinii i uwag, oznaczać będzie akceptację zapropo-
nowanych w projekcie dokumentu treści i propozycji działań.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia 
i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

Agnieszka Ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno

NIe JesteŚ W stANIe sAM DOtRzeĆ DO uRzĘDu? „MOBIlNy 
uRzĘDNIK” Ruszy z POMOcĄ!
Gmina słupno jako jedyna w Powiecie Płockim uruchamia usługę 
„mobilnego urzędnika”. Jesteś seniorem, osobą z niepełnospraw-
nością, trudno ci samodzielnie dotrzeć do urzędu? zadzwoń - 
urzędnik przyjedzie do ciebie do domu. 
Szanowni Państwo!
urząd Gminy Słupno po raz kolejny pokazuje, że jest przyjazny mieszkań-
com. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnospraw-
nych uruchamiamy usługę mobilnego urzędnika. od 7 marca 2022 r. 
w urzędzie Gminy Słupno będzie działać nowa usługa pod nazwą mobilny 
urzędnik, polegająca na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu. 

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego urzędnika?
usługa mobilnego urzędnika jest skierowana do mieszkańców gminy, 
którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają proble-
mów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną 
wizytę w urzędzie. Do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć 
do urzędu przyjedzie urzędnik, pomoże wypełnić dokumenty i zawie-
zie je sam do urzędu. Z usługi mobilnego urzędnika mogą korzystać 
mieszkańcy Gminy Słupno, będący osobami o szczególnych potrze-
bach, w tym osoby niepełnosprawne, osłabione chorobami, osoby 
starsze (powyżej 65. roku życia), zależne (powyżej 15. roku życia), które 
z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub trwałym ograni-
czeniem możliwości poruszania się, nie mogą dotrzeć do urzędu w celu 
załatwienia sprawy. osoby zainteresowane usługą mobilnego urzęd-
nika mogą liczyć na załatwienie większości spraw realizowanych przez 
urząd gminy bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zgłosić chęć korzystania z usługi Mobilnego urzędnika?
Wystarczy zgłosić się w wybrany sposób do Sekretariatu urzędu:
1. telefonicznie - 24 267 95 61
2. wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: ug@slupno.eu
3. poprzez kontakt osobisty w sekretariacie urzędu (np. opiekun oso-

by, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny);
W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z po-
mocy „mobilnego urzędnika”, krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, 
podać numer telefonu do kontaktu. Po przyjęciu zgłoszenia sprawa 
przekazana zostanie pracownikowi merytorycznemu. Pracownik urzędu 
skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy 

i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. urzędnik dostarczy po-
trzebne dokumenty do domu i pomoże w ich wypełnieniu. będzie z klien-
tem w stałym kontakcie i ustali z nim wszystkie szczegóły. usługa bę-
dzie realizowana w kolejności przyjęcia zgłoszenia oraz w najbliższym 
możliwym terminie zarówno dla klienta jak i dla pracownika.

W czym pomoże „mobilny urzędnik”?
Katalog usług mobilnego urzędnika jest dość rozbudowany, staraliśmy 
się uwzględnić w nim najważniejsze zagadnienia, które realizowane 
są w urzędzie. Szczegółowy zakres spraw, jakie można załatwić w ra-
mach działania mobilnego urzędnika został określony w regulaminie 
opublikowanym na stronie internetowej www.slupno.eu w zakładce 
„mobilny urzędnik”. usługa jest realizowana w granicach administra-
cyjnych Gminy Słupno i co warte podkreślenia jest bezpłatna! Doce-
lowo do mieszkańca potrzebującego pomocy będzie docierała dwójka 
urzędników. ma to swoje uzasadnienie nie tylko związane z zadaniami, 
w których specjalizują się poszczególne osoby, ale jest też podyktowa-
ne względami bezpieczeństwa oraz transparentności.
Projekt realizowany jest z udziałem fundacji Partycypacji Społecznej, 
w partnerstwie z regionalnym ośrodkiem Polityki Społecznej, które 
realizują projekt pn. „mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług pu-
blicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Przedsięwzięcie 
jest współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach europej-
skiego funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wie-
dza edukacja rozwój, działanie 4.3, współpraca ponadnarodowa.

Agnieszka Ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno

sPRAWDŹ, 
czy MAsz 
WAŻNy 
DOWÓD!

170 dowodów osobistych mieszkańców naszej gminy traci waż-
ność w tym roku, a 115 osób nie zorientowało się, że posługuje się 
nieważnym dowodem.
informujemy mieszkańców, że w roku 2022 upływa termin ważności 
dowodów osobistych wydanych w 2012 r. nieważny dowód osobisty 
nie spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsa-
mości i obywatelstwa np. w kontaktach z urzędem. W kwestiach 
wymagających weryfikacji naszej tożsamości, możemy mieć pro-
blem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu 
ratalnego. nieważny dowód osobisty może sprawić kłopot przy za-
łatwianiu wielu spraw np. w banku, u notariusza, w zakładzie ubez-
pieczeń społecznych, czy przy przekraczaniu granicy państwa. Przy-
pominamy, że prawo jazdy, czy karty bankomatowe nie są uznawane 
za ważny dokument podróży ani dowód tożsamości!
Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobi-
stego. bardzo łatwo samemu sprawdzić, do kiedy jest ważny doku-
ment – data ważności dowodu osobistego znajduje się w jego pra-
wym dolnym rogu. Przypominamy również, że od 8 listopada 2021 
r. zmieniły się zasady wydawania dowodów osobistych. Wniosek 
o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w dowolnym 
urzędzie gminy lub elektronicznie, za pomocą Profilu Zaufanego, 
w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia. Podczas składania wnio-
sku skanuje się podpis oraz odciski palców osoby, która ukończyła 
12 lat. Do wniosku dołącza się jedno aktualne biometryczne zdjęcie 
— wykonane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wnio-
sku. W naszym urzędzie możemy wydrukować gotowy wniosek oraz 
zrobić zdjęcie. czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi ok. 
trzech tygodni. Dowód przygotowuje centrum Personalizacji Doku-
mentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja. Do-
wody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Agnieszka Ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno
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PRzeKAŻ sWÓJ 1% PODAtKu 
DlA MIeszKAńcA sŁuPNA!
co roku decydujesz, której organizacji przekażesz 1% twojego po-
datku. to bardzo prosty sposób wspierania działań charytatyw-
nych, które nie wymagają od podatników dużego wysiłku i pono-
szenia dodatkowych kosztów. Warto przy tym pomyśleć komu go 
przeznaczasz, bo przecież możesz podarować organizacji z regionu 
w którym mieszkasz. W ten sposób spowodujesz, że pieniądze wró-
cą do regionu i będą służyły tobie, twoim bliskim, potrzebującym 
z twojego otoczenia. W naszej gminie jest wiele organizacji pożyt-
ku publicznego: Ochotnicze straże Pożarne, Kluby sportowe, KGW 
ale również osoby niepełnosprawne i potrzebujące naszej pomocy 
najbardziej. często to osoby, które dzięki Fundacji pozyskują środki 
na leczenie, rehabilitację czy operację. chciałabym w tym roku prze-
konać ciebie, Drogi czytelniku do pozostawienia swojego jednego 
procentu na sąsiada/sąsiadkę, przyjaciela/przyjaciółkę, rodzinę 
znajomej/znajomego – DlA MIeszKAńcA sŁuPNA. 
nie musisz szukać daleko. nie musisz też dokonywać bezpośrednio prze-
lewu 1% podatku na konto wybranej organizacji (chociaż do tego też na-
mawiam później). W przypadku, jeśli podatnik zdecyduje się przekazać 
1% podatku na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego, kwota 
1% podatku zostanie przelana w imieniu podatnika bezpośrednio przez 
polski urząd skarbowy na konto danej organizacji. Przekazanie 1% podat-
ku nie wpływa na ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego i nie 
generuje dodatkowych kosztów dla podatnika.

Dla kogo trafi twój 1% PODAtKu? O tym ty zdecydujesz, ale mam 
kilka podpowiedzi:
zOsIA ANtczAK: 9 letnia mieszkanka rydzyna, u której zdiagnozowano 
zespół genetyczny związany z całkowitym opóźnieniem w rozwoju. Po-
trzebuje rehabilitacji ruchowej, logopedycznej oraz rehabilitacji związanej 
z usprawnieniem zarówno motoryki małej jak i motoryki dużej.
MAteusz IDzIKOWsKI: uczeń Szkoły Podstawowej w liszynie, który 
choruje na mózgowe Porażenie Dziecięce pod postacią niedowładu poło-
wicznego lewostronnego. choruje również na Zespół aspergera. Potrze-
buje systematycznej rehabilitacji i specjalistycznego leczenia.
ADRIAN MAtusIAK: 13 letni mieszkaniec cekanowa, uczeń Szko-
ły Podstawowej w Słupnie. od urodzenia zmaga się z mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym, z którym współwystępuje mnóstwo zabu-
rzeń – wady wzroku, słuchu, zaburzenia pracy mięśni oraz liczne 
deformacje w obrębie układu kostnego. Potrzebuje wielopoziomo-
wego leczenia operacyjnego.
PAWeŁ MIKOŁAJczyK: mieszkaniec cekanowa. W marcu 2018 r. prze-
szedł udaru na pniu mózgu. Porażenie czterokończynowe, z utratą samo-
dzielnego oddychania, przełykania oraz utratą mowy– zagrożenie życia. 
cały czas potrzebuje intensywnej rehabilitacji aby powrócić do zdrowia.
GABRIelA ulIcKA: choruje na upośledzenie umysłowe i Hipoplazję 
nerwu wzrokowego w obu oczach. Potrzebuje codziennej rehabilita-
cji, która złagodzi tylko częściowe skutki choroby.

Mikołajczyk, 10249

Mikołajczyk, 10249

Mam na imię Paweł. W marcu 2018 r. doznałem udaru na pniu mózgu.

Porażenie czterokończynowe, z utratą samodzielnego oddychania, przełykania oraz utratą mowy
– zagrożenie życia. Przez dziewięć miesięcy byłem w szpitalach, gdzie dzięki ciężkiej pracy
stanąłem na nogach. Po kolejnych trzech latach rehabilitacji spełniają się marzenia tj. mozolnie
przywracam sprawność. Zostaje powrót do 100% sprawności.

NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH

Przekazując 1%, darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem MIKOŁAJCZYK, 10249 pomagacie mi
Państwo w walce o sprawność. Jeżeli nie macie bliższych sercu celów, zwracam się z tą prośbą.

Wdzięczni – Paweł Mikołajczyk z Rodziną
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Państwo w walce o sprawność. Jeżeli nie macie bliższych sercu celów, zwracam się z tą prośbą.

Wdzięczni – Paweł Mikołajczyk z Rodziną

PRzeKAŻ sWÓJ 1% PODAtKu DlA 
MIeszKAńcA sŁuPNA! – wystarczą 
tylko czteRy kroki:

KROK 1- sprawdź, czy możesz przekazać 1% podat-
ku organizacjom pożytku publicznego
1% podatku dochodowego mogą przekazać podatni-
cy rozliczający się na formularzu Pit-28, Pit-36, Pit
-36l, Pit-37, Pit-38 lub Pit-39
1% mogą przekazać również emeryci, pod warun-
kiem, że samodzielnie wypełnią Pit-37 na podstawie 
Pit -u otrzymanego z ZuS. 

KROK 2- Wybierz organizację pożytku publicznego 
(OPP), której chcesz przekazać 1%
Pomyśl o przekazaniu 1% dla mieszkańca Słupna 
oprócz numeru KrS wybranej organizacji, w rubrykach 
Pit-u wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
oPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku 
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3- Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym 
rubryki „Wniosek o przekazanie 1% podatku należ-
nego na rzecz organizacji pożytku publicznego oPP” 
nie da się pominąć 
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podat-
kowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekaza-
nie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego oPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje 
w Krajowym rejestrze Sądowym organizacja, której 
chcemy przekazać 1% należnego podatku. Podatnik ma 
również możliwość wskazania celu szczegółowego, jeśli 
organizacja pożytku publicznego przewiduje taką moż-
liwość (np. umożliwiając przekazywanie 1% podatku na 
rzecz konkretnej osoby potrzebującej).Podatnik może 
pozostać anonimowy dla organizacji pożytku publicz-
nego lub wyrazić zgodę na przekazanie jego danych or-
ganizacji (np. imienia, nazwiska, adresu email, telefonu) 
poprzez zaznaczanie właściwego pola na formularzu 
zeznania podatkowego.

KROK 4- składasz PIt
Gotowe! 
twój 1% do końca lipca trafi na konto wybranej przez 
ciebie organizacji. Dobra robota. :)

PAMIĘtAJ!
1% to nie darowizna! Przekazując 1% decydujemy, że część na-
szego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do skar-
bu państwa trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. 
Przekazując darowiznę przekazujemy pieniądze z własnej kie-
szeni. możemy nimi obdarować każdą organizację, nie tylko oPP.

1% dla 
zosi

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%”  wpisz:

27946 Antczak Zofia
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KRS 0000037904

Kieruj się sercem

Adrian

Przekaż 

1% 
podatku 

Proszę NIE WYRZUCAJ tej ulotki. 
Przekaż ją dalej. 

Przekaż 1% podatku 

W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:

11622 Matusiak Adrian Konrad

Dokonaj wpłaty na subkonto podopiecznego w Fundacji
Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane:

Odbiorca:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A.,  
nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:
11622 Matusiak Adrian Konrad darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Na imię mam Adrian. Mam 12 lat. Od urodzenia zmagam się z cho-
robą Dziecięcego Porażenia Mózgowego. Aby móc samodzielnie 
chodzić potrzebuje bardzo kosztownej operacji i stałej systema-
tycznej rehabilitacji. 
Wiem, że jesteś w stanie mi pomóc. Oddaj  swój 1 % na mnie lub 
przekaż mi darowiznę na dalsze kosztowne leczenie. Obiecuję, 
że będę bardzo się starał i wykorzystam każdą szansę, żeby na-
uczyć się samodzielnie chodzić. O TYM MARZĘ.
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DODAteK OsŁONOWy – zŁÓŻ WNIOseK!
Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób 
mieszkających i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym najuboższych energetycznie, przy opłacaniu części 
kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego 
miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotów-
ka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia ulega obniże-
niu o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu.
Ile wynosi dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
•	 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
•	 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
•	 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
•	 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co naj-

mniej 6 osób.
UWAGA! W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania go-
spodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane wę-
glem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 
1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. 

u. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), można otrzymać podwyższony 
dodatek osłonowy, który wynosi rocznie:
•	 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
•	 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
•	 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 

do 5 osób
•	 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co naj-

mniej 6 osób.
W przypadku, gdy wyliczona kwota dodatku osłonowego jest niższa 
niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku 
osłonowego?
dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się 
dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku
dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia 
się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.
terminy wypłat
Wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. realizowane są w terminie: 
pierwsza rata do 31 marca 2022 r., druga rata do 2 grudnia 2022r. 
beneficjenci, którzy złożą wnioski po 31 stycznia br., otrzymają 
świadczenie w formie jednorazowej wypłaty, jednak może ona być 
zrealizowana nawet do 2 grudnia br. (jest to termin końcowy wypłaty 
dodatku osłonowego). tempo wypłaty dodatków osłonowych będzie 
zależało od sytuacji poszczególnych gmin – od liczby złożonych tam 
wniosków oraz czasu niezbędnego na ich obsługę, w tym na prze-
prowadzenie procesu weryfikacji, a także ilości środków w każdym 
kwartale. zatem należy zwrócić uwagę, że termin „niezwłocznie” 
nie znaczy „natychmiast”. 

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. infor-
macja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na adres 
poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę we wniosku 
o wypłatę dodatku osłonowego.
Ważne!
nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie 
wstrzymuje jego wypłaty.
Do kiedy można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 
2022r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Słup-
no mogą złożyć w centrum usług Społecznych w Słupnie, ul. War-
szawska 26a.
Wniosek można złożyć także elektronicznie za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej – e-PuaP. Wniosek taki opatruje się kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzysta-
niem profilu zaufanego.
Wniosek można również przesłać listownie z dopiskiem „Dodatek 
osłonowy” na adres:

centrum usług społecznych w słupnie
ul. Warszawska 26A
09-472 słupno

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 24/ 261-91-78.

DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA

 W SŁUPNIE

          OGŁASZA NABÓR DZIECI

   NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Termin Rekrutacji

1 – 31 marca 2022 r.
    Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej

Urzędu Gminy Słupno 

lub osobiście w sekretariacie żłobka w Słupnie.

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie 

Gminnego Żłobka w Słupnie ul. Warszawska 26 B w
godzinach 7.00-15.00 lub drogą elektroniczną 

na adres: zlobek@slupno.eu
Do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do lat 3.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci będące mieszkańcami Gminy Słupno.
Pozostałe kryteria naboru do placówki zapisano w Statucie Gminnego Żłobka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 728-336-860

Zapewniamy:

– ciepłą i rodziną atmosferę

– ciekawe zabawy i zajęcia 

– smaczne i zdrowe posiłki

– wykwalifikowany personel

– wszechstronną opiekę i rozwój dziecka

DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE

OGŁASZA

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA
W NOWYM GULCZEWIE
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej

Urzędu Gminy Słupno 

lub osobiście w sekretariacie żłobka w Słupnie.

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie 

Gminnego Żłobka w Słupnie ul. Warszawska 26 B w
godzinach 7.00-15.00 lub drogą elektroniczną 

na adres: zlobek@slupno.eu

Termin Rekrutacji

1 – 31 marca 2022 r.

Otwarcie nowej placówki planowane jest

 jesienią 2022 r. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem
telefonu 728-336-860
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ReKRutAcJA DO sAMORzĄDOWeGO PRzeDszKOlA „NIezAPOMINAJKA” W sŁuPNIe

ReKRutAcJA DO szKÓŁ PODstAWOWycH W sŁuPNIe, lIszyNIe I ŚWIĘcIeńcu

ReKRutAcJA DO GMINNeGO ŻŁOBKA W sŁuPNIe ORAz JeGO ODzIAŁu W NOWyM GulczeWIe

Do Samorządowego Przedszkola „niezapominajka” w Słupnie przyj-
muje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Słupno. 
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, 
na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandy-

data, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandy-
data, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wycho-
wanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku rów-

norzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego lub jeżeli przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę kry-
teria wskazane poniżej.

Do klasy i publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyj-
muje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym 

obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przy-
jęci do klasy i po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli 

dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu re-
krutacyjnym są brane pod uwagę kryteria wskazane poniżej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności termin postępowania rekrutacyjnego termin postępowania uzupełniającego

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 21 - 25 lutego 2022 r. -----

Składanie wniosków wraz z załącznikami 1 - 21 marca 2022 r. 1 - 5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 kwietnia 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia lub telefo-
nicznie, woli uczęszczania dziecka do przedszkola

29 kwietnia 2022 r. 22 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 maja 2022 r. 25 sierpnia 2022 r.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasad-
nieniu odmowy przyjęcia

do 7 dnia od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kryterium liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata lub rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy 6 oświadczenie rodziców kandydata (opiekunów prawnych), karta zgłoszenia

rodzice kandydata (opiekunowie prawni) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w trybie 
dziennym albo rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub studiuje w trybie dziennym

6
oświadczenie rodziców kandydata (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o kontynuowa-

niu nauki w trybie dziennym

Przedszkole położone jest najbliżej miejsca zamieszkania kandydata 5 oświadczenie rodziców kandydata (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania

Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin 4 Karta zgłoszenia

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15 lutego 2022 r. – 15 kwietnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

19 kwietnia 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r.

opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 4 maja 2022 r.

W terminie 7 dnia od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 4 maja 2022 r.

Postępowanie uzupełniające do klas i w szkołach podstawowych (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w szkołach) - Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 czerwca 2022 r. – 22 czerwca 2022 r.

opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 30 czerwca 2022 r.

Procedura odwoławcza od 30 czerwca 2022 r.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kryterium liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat do pierwszej klasy zamieszkuje na terenie gminy Słupno 10 oświadczenie rodziców kandydata (opiekunów prawnych)

niepełnosprawność kandydata 10
Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnospraw-

ność, orzeczenie o niepełnosprawności

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 10
Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 4 oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata o zatrudnieniu

rodzeństwo kandydata do pierwszej klasy uczęszcza do tej szkoły podstawowej 5 Kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 30 orzeczenie o niepełnosprawności – do wglądu

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej) 30 oświadczenie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych)

Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej potwierdzone 
przez cuS

20
Decyzja cuS o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, o zasiłku rodzinnym, o dodatku z tytułu 

samotnego wychowania dziecka i każda inna decyzja o korzystaniu z pomocy lub inny dokument 
potwierdzający konkretną trudną sytuację – do wglądu

Dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art. 50 ust. 5 
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

30 oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o samotnym wychowywaniu dziecka

Dzieci objęte pieczą zastępczą 20
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do wglądu

Dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów

10
orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej niezdolności 

do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Dzieci rodziców (opiekunów prawnych), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzysten-
cji na podstawie odrębnych przepisów

20
orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej niezdolności 

do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo, uczących się lub studiujących 
(studia dzienne)

10
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, zaświadczenie z ceiDG, zaświadcze-

nie z uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu

Dzieci mające rodzeństwo w żłobku lub przedszkolu 5 oświadczenie

uWAGA: w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów kryterium decydującym będzie data wpływu karty zgłoszenia.

Gminny Żłobek w Słupnie – max. liczba miejsc: 60
Gminny Żłobek w Słupnie (oddział w nowym Gulczewie ) – max. liczba 
miejsc: 20 (otwarcie placówki jesienią 2022 r.)
Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20-go tygodnia życia, których 
rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Słup-

no. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w żłobku tworzy się 
listę rezerwową dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka. Dzieci 
spoza terenu gminy Słupno są przyjmowane do żłobka tylko w sy-
tuacji posiadania wolnych miejsc, po zaspokojeniu potrzeb miesz-
kańców gminy Słupno.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności termin

Składanie kart zgłoszeń 1 marca 2022 r. – 31 marca 2022 r.

opublikowanie list kandydatów przy-
jętych i nieprzyjętych

do 30 kwietnia 2022 r.



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | styczeń-luty 2022 roK14 oŚWiata

POMOc DlA PŁOcKIeGO 
HOsPIcJuM
tuż przed świętami bożego narodzenia w Szkole Podstawowej 
im. abp. antoniego juliana nowowiejskiego w Słupnie odbyła się 
zbiórka na rzecz płockiego hospicjum pw. św. urszuli ledóchow-
skiej. nasi uczniowie oraz ich rodziny okazali wielkie serca, przeka-

zując podopiecznym placówki najpotrzebniejsze rzeczy. Wszyst-
kie dary przed Wigilią trafiły do placówki. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim wspaniałym darczyńcom! 

Alicja Bielas, Anna Adamkowska

HIstORIA 
W NAszeJ 
szKOle Jest 
cIeKAWA…
znajomość historii, swojej przeszłości jest niezwykle ważna dla 
każdego człowieka. W przeszłości znajdujemy źródła i korzenie 
tego, co nas dziś otacza. 
W Szkole Podstawowej im. abp. a. j. nowowiejskiego uczniowie 
chętnie poznają historię swojej ojczyzny, losy przodków. Poprzez 
udział w konkursach kształtują swoje patriotyczne postawy, uczą 
się szacunku dla minionych wydarzeń. 
nasi uczniowie mają duże osiągnięcia w konkursach historycznym na 
różnym szczeblu. W tym roku szkolnym Piotr ejman, uczeń kl. Viii 
b zakwalifikował się w konkursie przedmiotowym z historii do eta-
pu wojewódzkiego, który odbędzie się 22 lutego 2022r. Konkurs ten 
jest niezwykle trudny, gdyż w całym powiecie płockim, do iii etapu 
przeszło zaledwie 2 uczniów. Konkurs sprawdza całościową wiedzę 
z historii, nabytą podczas 5 lat nauki historii w szkole.
Warto przypomnieć, że Piotr ejman zakwalifikował się również do 
wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego z matematyki!
Kolejnym sukcesem naszych uczniów jest zakwalifikowanie się do 
etapu wojewódzkiego konkursu „Zbrodnia katyńska. Pamięć i praw-
da.” Konkurs organizowany jest przez mazowieckie Kuratorium 
oświaty, jego głównym celem jest upamiętnienie i oddanie hołdu 
ofiarom zbrodni katyńskiej. Wśród zakwalifikowanych uczniów jest: 
Gabriela Szurmak, aleksandra Piechna, urszula Pomorska, antoni Si-
wek i jan chęciński. trzymajmy kciuki za naszych uczniów – zwłasz-
cza 09.03.2022, kiedy to odbędzie się etap wojewódzki.
tacy uczniowie napawają optymizmem i przekreślają stereotypy, ja-
koby młode pokolenie nie lubiło historii!

tO JuŻ 11 lAt...
Małe ciche, 09-14 styczeń 2022

Już od jedenastu lat uczniowie szkoły Podstawowej im. abp. 
Antoniego Juliana Nowowiejskiego w słupnie uczestniczą 
w zimowym wyjeździe nazywanym „Białą szkołą”. Głównym 
celem każdego wyjazdu, jest nauka jazdy na nartach, a także 
dostarczanie dzieciom i młodzieży informacji o otaczającym 
świecie oraz uwrażliwianiu na piękno otaczającej przyrody. 
“Biała szkoła” to doskonały sposób na kształtowanie umysłu, 
charakteru i osobowości dziecka. 
Wszyscy uczestnicy włożyli wiele starań i odwagi, aby posiąść umie-
jętność jazdy na nartach i już po pierwszych lekcjach opanowali tę 
trudną sztukę. Pozwoliło to całej grupie na wyjazdy na trudniejsze 
stoki oraz udział w zawodach narciarskich - Slalom Gigant. W czasie 

zajęć szczególną uwagę zwracano na: bezpieczeństwo podczas jaz-
dy na nartach, metody postępowania w razie ewentualnego upadku, 
zachowanie się w górach, kształtowanie nawyków sportowej rywali-
zacji. W czasie wyjazdu nie ominęły nas górskie wędrówki pod okiem 
przewodnika tatrzańskiego oraz wizyta w białce tatrzańskiej, gdzie 
korzystaliśmy z uroków basenów termalnych. 
Pobyt w „małem cichem” dostarczył wszystkim uczestnikom „białej 
Szkoły” wielu wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Pozwolił 
nam jeszcze bardziej zachłysnąć się pięknem tatr. 
już od jedenastu lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. abp. anto-
niego juliana 

Grzegorz Gomułka

DzIeń BABcI 
I DzIADKA
W szKOle 
PODstAWOWeJ 
IM. MAŁeGO 
POWstAńcA 
W ŚWIĘcIeńcu
styczeń to miesiąc kojarzący się z nowym rokiem, zimą oraz... Babcią 
i Dziadkiem. ten czas zawsze był w naszej szkole momentem inten-
sywnych przygotowań do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
niestety w tym roku pandemia odcisnęła piętno w każdej sferze na-
szego życia i nie ominęła również życia szkolnego. Pomimo, iż święto 
to na stałe wpisało się do kalendarza szkolnych uroczystości, w tym 
roku nie mogliśmy gościć Dziadków w naszej placówce. miniony rok 
był trudny, gdyż koronawirus w znacznym stopniu ograniczył nasze 
życie oraz wzajemne kontakty. epidemiczne czasy spowodowały, że 
dzieci i ich Dziadkowie muszą zadowolić się spotkaniami organizo-
wanymi za pomocą internetowych platform. 
Doświadczenia te pozwoliły nam jeszcze bardziej docenić, jak wiel-
kim skarbem jest babcia i Dziadek. Świat się zmienia, ale nie zmienia 
się jedno - miłość babci i Dziadka, za którą dzieci serdecznie chciały 
podziękować. 20 stycznia świętowaliśmy Dzień babci i Dzień Dziad-
ka – inny niż zwykle, bo bez udziału publiczności. Dzieci tego dnia 
przyszły odświętnie ubrane. Każdy był uśmiechnięty i zadowolony, 
ponieważ nagrywaliśmy występy, które Dziadkowie mogli zobaczyć 
online. Wnuczęta uczciły to święto składając dziadkom życzenia, 
recytując wiersze, śpiewając piosenki, przygotowały laurki oraz 
upominki. Dzieci pamiętały, by podziękować za opiekę, cierpliwość 
i czas, jaki poświęcają im ukochana babcia i Dziadek. 
nasza cała szkolna załoga raz jeszcze życzy wszystkim babciom 
i Dziadkom dużo zdrowia, bo wszyscy wiemy, jakie jest ono waż-
ne; dużo radości każdego dnia, bo przecież to uśmiech jest dla nas 
wszystkich najcieplejszym promieniem słońca, nawet gdy za oknem 
szaruga; dużo miłości, bo każdy z nas potrzebuje jej do życia;
i spełnienia wszystkich marzeń – pamiętajcie, drodzy Dziadkowie, że 
na marzenia zawsze jest dobry czas!

Katarzyna Porębska
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zDROWO JeM ...
W br. szkolnym uczniowie klasy I szkoły Podstawowej w liszynie re-
alizowali ogólnopolski projekt ph. zdrowo jem, więcej wiem, którego 
zadaniem było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych po-
przez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz uświadomienie związ-
ku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwo-
ści. Jego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, 
a sam projekt zdrowo jem, więcej wiem jest częścią prozdrowotnego 
programu edukacyjnego Aktywnie po zdrowie. W etapie jesienno – 
zimowym było do zrealizowania 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, 
promocja danego tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami. Pierw-
szaki musiały wykonać wiele prac, w tym także plastycznych.
Zadania zrealizowane przez uczniów z liszyna wg programu.
1. lekcja – co należy jeść, aby być zdrowym?
2. Konkurs plastyczny na plakat „Dbam o zdrowie”
3. lekcja – W białej Krainie – ostrożnie z cukrem i solą – wykonanie 
Drzewa decyzyjnego o skutkach nadużywaniu soli i cukru.
4. Konkurs plastyczny – najlepszy rysunek zdrowych słodyczy oraz 
wykonanie Klasowej Księgi Zdrowych Słodyczy.
5. forum zdrowia dla rodziców – jak skutecznie zmienić złe nawyki 
żywieniowe? (ankieta i prezentacja multimedialna).
6. Promocja – Dzielimy się wiedzą! – zorganizowanie wystawy prac 
na korytarzu szkolnym oraz publikacja materiałów z realizacji projek-
tu na stronie internetowej szkoły i na facebook’u.
Pierwszaki wykonały także kilka dodatkowych prac, np. Piramidę 
Zdrowego Żywienia; pracę plastyczną W Witaminowie; gazetkę kla-

sową ph. Zdrowo jem, więcej wiem; kolorową planszę Za dużo soli, za 
dużo cukru oraz Gdzie jest sól i cukier? W swoich domach uczniowie 
przygotowywali ulubiony, zdrowy posiłek. 
raport z realizacji zadania został przesłany do organizatora.

Grażyna Maciejewska

W szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu, pręż-
nie działa samorząd uczniowski, który koordynuje współpracę 
pomiędzy uczniami a nauczycielami, a także inicjuje działania na 
rzecz rozwoju placówki.
już 26 września br., odbyły się wybory do Samorządu uczniowskiego, 
które poprzedziła debata wyborcza, podczas której kandydaci przed-
stawili swoje programy wyborcze i udzieli odpowiedzi na pytania 
uczniów. W tej ciekawej lekcji udział wziął również Pan Paweł bara-
nowski - wiceprzewodniczący rady Gminy Słupno, który przybliżył 
uczniom zasady pracy samorządowej.
niesamowitym doświadczeniem dla wszystkich uczniów był euro-
pejski Dzień języków obcych, który obchodziliśmy 29 września. Każ-
da klasa zamieniła się w kraj, który wcześniej wylosowała. uczniowie 
podróżowali po świecie, zwiedzając francję, niemcy, rosję, Kanadę, 
Włochy czy Stany Zjednoczone ameryki Północnej. była to wspania-
ła lekcja wielokulturowości, uczniowie poznali tradycję, muzykę czy 
też smakołyki związane z danym obszarem. na korytarzu szkolnym 
było słuchać różne języki świata, w tym: hiszpański, angielski, nie-
miecki czy rosyjski. 
Kulminacją tego dnia było połączenie on-line z panią barbarą nel-
lie, amerykanką mieszkającą pod nowym yorkiem. opowiedziała 
ona uczniom swoją historię, gdyż ma ona korzenie polskie. niestety 
w Polsce była tylko raz w życiu, w 1974 roku. uczniowie w języku an-
gielskim pytali o jej ulubione miejsca w nowym jorku, o święta i tra-
dycyjne potrawy. 
następnym wydarzeniem budzącym wiele emocji, był Dzień na-
uczyciela pn. „nauczyciel na medal”, bo taką nazwę miało spo-
tkanie uczeń-nauczyciel. tego dnia uczniowie i nauczyciele wzięli 
udział w teleturnieju „milionerzy”. Pytania dla uczniów przygo-
towali nauczyciele a dla nauczycieli uczniowie i ich rodzice. ta 
zabawa niosła ze sobą wiele emocji, bo każda drużyna chciała 
wygrać milion. niestety uczniowie zakończyli grę na 3 pytaniu, 
a nauczyciele na czwartym.
uczniowie otrzymali czek na 5 000 zł, a nauczyciele na 10 000 
zł, niestety nikt nie wygrał miliona. Kolejna konkurencja, obie-
ranie jabłka, tak aby uzyskać jak najdłuższą skórkę i tu wygrało 
doświadczenie, czyli nauczyciele. jednakże w ostatniej rundzie 
spotkania, to oni musieli chylić czoła uczniom, bo w skokach na 

piłce, to właśnie młodzież okazała się lepsza. nauczyciele zostali 
obdarowani ręcznie robionymi różami, świecznikami i personali-
zowanymi torbami.
jak co roku zapoznajemy naszych uczniów z kulturą krajów angloję-
zycznych i jednym z najważniejszych świąt, czyli Dniem Dziękczynie-
nia. W tym roku, to klasa trzecia brała udział w kolacji dziękczynnej. 
Podczas tego spotkania uczniowie dziękowali za przyjaciół, rodzinę 
i za miły czas w szkole, delektując się amerykańskimi potrawami.
Kolejny dzień z ameryką w tle, to dzień amerykański. uczniowie przygo-
towali jack-o-lantern, brali udział w amerykańskim small talk, słuchali 
muzyki country, tworzyli historie o dyni. było pomarańczowo i słodko. 
Koordynatorem tego dnia był oczywiście samorząd i klasa ósma.
Z kontynentu amerykańskiego przenieśliśmy się w okolice australii, 
odwiedzając mikrokontynent czyli nową Zelandię. było to możliwe, 
dzięki naszemu gościowi, gdyż szkołę odwiedził p. tipene Pickett, 
terapeuta, wykładowca na uniwersytecie w auckland, doradca rządu 
nowej Zelandii ds. maorysów. uczniowie mieli okazję poznać nową 
Zelandię i usłyszeli prawdziwą historię maoryską o powstaniu świa-
ta. tipene powitał uczniów w języku maoryskim. 
opowiedział o sytuacji w nowej Zelandii związanej z pandemią covid 
19 i restrykcjami, jakie wprowadził rząd, aby zmniejszyć ryzyko za-
chorowań. odpowiedział o swojej pracy. uczniowie uczyli tipene wy-
rażeń w języku polskim. Spotkanie odbyło się w języku angielskim.
Działania Samorządu, to też Wolontariat. W grudniu, klasa Vii i Viii 
odwiedziła płockie schronisko dla zwierząt. nasi uczniowie, po raz 
kolejny udowodnili, że mają dobre serca. Dzięki ich wsparciu, zwie-
rzęta płockiego schroniska otrzymały olbrzymie wsparcie. uczniowie 
zebrali 130 kg kasztanów, żołędzi i orzechów, które zostały wymie-
nione na 100 kg karmy i 14 puszek dla psów.
ten semestr zakończył się pracą na rzecz Wielkiej orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. oczywiście i tym razem nasi uczniowie włączyli się 
w pomoc na rzecz innych ludzi. 
W szkole została zorganizowana Kawiarenka WoŚP, w asortymencie 
były domowe ciasta, ciasteczka, galaretka, domowa czekolada, po-
pcorn, soczki i wiele innych smakołyków. cały dochód ze sprzedaży, 
w kwocie 950 zł, został przeznaczony na WoŚP.
nasi dzielni wolontariusze po raz kolejny pokazali jak ważne jest po-
czucie solidarności z potrzebującymi. W trakcie finału Wielkiej or-

kiestry Świątecznej Pomocy kwestowali dla małych pacjentów oku-
listyki. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych olaf, 
marysia, iga, Weronika, Wiktoria, maja, Wiktoria, Dominik, Wiktor, 
Daniel i Kacper grali do końca świata i jeden dzień dłużej. 

Marzena Woźniak- trojanowska
Milena Gierzyńska

W szKOle PODstAWOWeJ IM. MAŁeGO 
POWstAńcA W ŚWIĘcIeńcu
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W roku 2021 szkoły podstawowe z terenu gminy słupno przystąpi-
ły do inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo edu-
kacji i Nauki we współpracy z centrum Govtech – lABORAtORIA 
PRzyszŁOŚcI. celem programu jest wsparcie szkół podstawowych 
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości w ramach 
kierunków steAM takich jak: nauka, technologia, inżynieria, sztu-
ka oraz matematyka. zgodnie z założeniami projektu nasze szkoły 
podstawowe otrzymały wsparcie finansowe w kwotach:
•	 Szkoła Podstawowa im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie – 

116 400,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Ziemi mazowieckiej w liszynie – 

60 000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. małego Powstańca w Święcieńcu – 

30 000,00 zł
W ramach otrzymanego wsparcia szkoły zakupiły wyposażenie pod-
stawowe, które od 1 września 2022 roku obowiązkowo będą musiały 
posiadać wszystkie placówki oświatowe tj.:
•	 drukarki 3D z akcesoriami (w tym oprogramowanie)
•	 mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototy-

powymi i innymi akcesoriami
•	 stacje lutownicze do mikrokontrolerów
•	 sprzęt do nagrań prezentacji osiągnięć uczniów (kamery, mikro-

fony, oświetlenie)
Zakupiono również wyposażenie dodatkowe, które pomoże rozwinąć 
wśród naszych uczniów szeroko rozumiane kompetencje przyszłości 
– współpracę, interdyscyplinarność, zdolność rozwiązywania proble-
mów oraz kreatywność. Każda ze szkół miała możliwość swobodne-
go doboru sprzętu spośród wielu pozycji katalogu wyposażenia w ra-
mach laboratoriÓW PrZySZŁoŚci. Wśród wybranych pozycji, 
które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym i na zajęciach 
pozalekcyjnych, znalazły się między innymi: teleskopy, mikroskopy, 
klocki konstrukcyjne, roboty edukacyjne, krosna, maszyny do szycia, 
wypalarki do drewna, sprzęt aGD i zestawy nagłośnieniowe. 
Zakupione wyposażenie pozwoli na jeszcze większe unowocześnie-
nie szkół podstawowych, w których zajęcia będą prowadzone w spo-
sób angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i roz-
wijaniu zainteresowań. 

sylwia Pomianowska

lABORAtORIA 
PRzyszŁOŚcI

„RucH, RelAcJA, INteGRAcJA”
Gminny Ośrodek Kultury słupno, tak jak w poprzednich latach, 
i w tym roku był organizatorem zimowego wypoczynku dla dzie-
ci z terenu gminy słupno. W zimowiskach, które odbywały się na 
terenie szkoły Podstawowej w słupnie, w drugim tygodniu ferii 
wzięło udział 24 dzieci z klas I – IV. 
„ruch, relacja, integracja” to motyw przewodni tegorocznych ferii 
zimowych, podczas których dzieci miały możliwość skorzystania 
z różnorodnych zajęć. Poniedziałek i czwartek to dni pod znakiem 
sportu, ruchu i kultury fizycznej. Dzieci uczestniczyły w różnorod-
nych rozgrywkach sportowych i grach zespołowych, takich jak: piłka 
nożna, piłka ręczna oraz koszykówka. organizatorzy przygotowali 
również wiele zabaw ruchowych oraz gier. 

Wtorek upłynął milusińskim pod kątem zajęć kreatywnych w świe-
cie robotyki. Każdy uczestnik miał możliwość spróbowania swoich sił 
w konstruowaniu z klocków leGo pod okiem cioci od klocków, uczest-
niczki programu leGo maStreS. była to dla nich nie tylko doskonała 
zabawa, lecz także nauka, która może zaprocentować w przyszłości. na 
tych warsztatach dzieci mogły nabyć wiele cennych umiejętności, w tym 
rozwija strategiczne oraz analityczne myślenie, a także uczy się dąże-
nia do celu i konsekwencji w działaniu. Zajęcia z robotyki były również 
doskonałą okazją do rozwoju wyobraźni przestrzennej, logiki, a także 
myślenia twórczego, które jest niezwykle przydatne w praktycznie każ-
dej dziedzinie życia. to także doskonały sposób na ćwiczenie pamięci. 
te kreatywne zajęcia wspomagały również rozwój manualny, małą mo-
torykę wymagając bardzo precyzyjnego operowania coraz mniejszymi 
częściami klocków. Warsztaty takie, to idealny sposób, by zaszczepić 
w dziecku pasję, która zostanie z nim do końca życia, mamy nadzieję, że 
chociaż kilkoro z nich już poczuło rodzące zainteresowanie.
na półmetku wypoczynku organizatorzy zorganizowali wyjazd do 
kina Helios na premierę filmu familijnego „Skarb mikołajka”. Seria 
przygód mikołajka jest bardzo popularna wśród dzieci z tej grupy wie-
kowej, a jedna z części wpisana została w kanon lektur klasy iV szko-

ły podstawowej. mikołajek to chłopiec, dla którego najważniejsi są: 
mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli, bez 
których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awan-
suje i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, mikołajek 
wpada w rozpacz. bo jak tu wyobrazić sobie rzeczywistość bez naj-
lepszych przyjaciół? bez rogalików alcesta, okularów ananiasza, wy-
głupów Kleofasa – bez wspólnych psot, zabaw i żartów? to po prostu 
niemożliwe. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu i wpłynąć na decyzję 
rodziców, mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginio-
nego skarbu. Wierzy, że odnalezione bogactwo pozwoli mu pozostać 
w domu i zatrzyma nieuchronną przeprowadzkę. film bardzo podo-
bał się małym odbiorcom, wszyscy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni.
ostatniego dnia opiekunowie przygotowali oprawę balu karnawałowego 
z muzyką i scenografią włącznie. tego dnia dzieci przebrały się w przygo-
towane stroje i własnoręcznie wykonane maski. była wspaniała zabawa, 
konkursy z nagrodami i szalone tańce w rytm muzyki. Każdy uczestnik 
ferii zimowych otrzymał od organizatora upominek, a firma cateringowa 
przygotowała słodką niespodziankę w postaci pysznego tortu. 
bawiliśmy się świetnie. Do zobaczenia za rok. 

Bożena Wernik
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JeDyNy tAKI FINAŁ WOŚP
trzecie miejsce wśród gmin powiatu płockiego. tegoroczny 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można uznać za wielki suk-
ces. W słupieńskim sztabie już we wtorek po finale zakończyło się 
liczenie i oficjalnie mogliśmy ogłosić, że zebraliśmy kwotę 60.534,04 
zł. ta kwota zaskoczyła chyba wszystkich, gdyż to prawie 10tys wię-
cej niż w poprzednim roku. A tego nikt się nie spodziewał.

trwająca pandemia i wprowadzone obostrzenia wymusiły na Sztab 
Słupno wprowadzenie ogromnych zmian organizacyjnych. Początko-
wo zbiórka miała się rozpocząć na balu Przedsiębiorców, który zo-
stał odwołany ze względu na wprowadzone obostrzenia. W związku 
z rosnącą zachorowalnością wśród pracowników i mieszkańców całe 
wydarzenie zostało przeniesione do Stanicy „flis” w dzień finału. 
natomiast wszystkie aukcje prowadzone były przez internet. Sztab 
założył również e-skarbonkę. niestety, 30 stycznia 2022 r., pogo-
da również nie sprzyjała. ogromny wiatr i deszcze spowodował, że 
wiele osób zrezygnowało z imprezy na powietrzu. Z wielu atrakcji, 
które były zaplanowane trzeba było zrezygnować. jednak podczas 
30. finału WoŚP około setki osób weszło do zalewu wiślanego na 
flisie. niektórzy morsowali nawet kilka razy. na brzegu czekała na 
chętnych „ruska bania”, która ogrzewała i relaksowała ciało. Dla mi-
łośników aerobiku i tańca Paulina Walczak -instruktorka z GoK po-
prowadziła zumbę na powietrzu. natomiast wszyscy mogli posilić się 
gorącą grochówką lub upieczoną kiełbaską z ogniska. organizatorzy 
pomyśleli również o gorących napojach.
Po raz kolejny Sztab Słupno przekonał się że może liczyć na wielkie ser-
ca mieszkańców naszej Gminy. Pięćdziesiąt wolontariuszy, zarejestro-
wanych przez nasz sztab zebrało w sumie 22.917,84 zł. Przez internet 
mieszkańcy wpłacili na e-skarbonkę 12.086,00 zł, natomiast z aukcji 
allegro zebrano kwotę 25.530,20 zł. „jak co roku Gmina Słupno gra 
z największą orkiestrą świata i za każdym razem jest niepowtarzalna, 

jedyna w swoim rodzaju atmosfera, wiele emocji i mnóstwo pozytywnej 
energii.- napisała na stronie GoK Słupno bożena Wernik – Szef Sztabu - 
Sztab WoŚP Słupno mający swoją siedzibę w Gminnym ośrodku Kultury 
Słupno z/s w cekanowie i w tym roku skupił w swoich działaniach wielu 
ludzi dobrego serca”. Pani Dyrektor GoK Słupno w swoim poście wymie-
nia osoby, które zasługują na szczególne podziękowania: 

 < dzielni Wolontariusze, ich rodzice i opiekunowie, bo choć po-
goda wyjątkowo nie rozpieszczała - dali radę zebrać kwotę bli-
sko 23 tysiące złotych,

 < cała sztabowa drużyna: monika Gadomska, małgorzata Kwiat-
kowska, Paulina Drajkowska, agnieszka nowacka, joanna fa-
bisiak, edyta Kusińska, Paulina Walczak oraz nasz nieoceniony 
„mors” tomasz Ziemlewski – za zaangażowanie i ogromną pracę,

 < marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno - za przekazane fanty na licy-
tacje, zaufanie i wsparcie działań naszego Sztabu,

 < zawsze gotowi do niesienia pomocy druhowie z oSP Słupno 
z Krzysztofem różalskim na czele,

 < panowie z brygady remontowej urzędu Gminy w Słupnie – bez 
ich pomocy nie poradzilibyśmy sobie z przygotowaniem „morso-
wania na flisie”,

 < osoby i organizacje partnerujące wydarzeniu: urząd Gminy Słup-
no, Samorządowe Przedszkole „niezapominajka” w Słupnie, 
Szkoła Podstawowa im. małego Powstańca w Święcieńcu, Szko-
ła Podstawowa im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie, Szkoła 
Podstawowa im. Ziemi mazowieckiej w liszynie, Gminny Żłobek 
w Słupnie, Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie, centrum usług 
Społecznych w Gminie Słupno

 < nie możemy nie wymienić Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Słupnie, WtZ mirosław – za przekazanie, na licytacje, wielu 
cennych gadżetów wykonanych przez uczestników zajęć,

 < najbardziej znany mieszkaniec naszej gminy – Szymon marciniak, 
który od kilku lat wspiera Sztab Słupno przekazując wiele, nie-
zwykle cennych, spersonalizowanych gadżetów na aukcje, 

 < Dorota Goleniewska - Szelągowska, która kolejny raz wsparła na-
sze działania przekazując na aukcję swój obraz,

 < darczyńcy przedmiotów i voucherów na usługi przeznaczone na 
aukcje (nie jestem w stanie wszystkich wymienić - było Was na-
prawdę dużo),

 < wszyscy biorący udział w aukcjach allegro Sztabu WoŚP Słupno 
– dzięki Wam udało się zebrać z licytacji allegro kwotę ponad 25 
500 złotych,

 < zaprzyjaźnione firmy i wszyscy sympatycy wpłacający na konto 
gminnej eSkarbonki, którą zasililiście Państwo na kwotę ponad 12 
tysięcy złotych,

 < dzielni uczestnicy hardkorowej kąpieli w wodach Zalewu Wiśla-
nego podczas „morsowania na flisie”, od was możemy uczyć się 
hartu ducha i ciała oraz radości, którą daje Wam wasza pasja,

 < wszyscy, którzy bawili się z nami w rytmach gorącej zumby na 
świeżym powietrzu,

 < lokalne Koła Gospodyń Wiejskich – za podarowanie korali na au-
kcje i ciasta do żłobkowego kiermaszu,

 < Delta Słupno z tomkiem marciniakiem na czele za wsparcie i pomoc,
 < wszyscy mieszkańcy Gminy Słupno, którzy przyłączyli się do 
WoŚP - za zaangażowanie i wielkie serca, które co roku otwierają 
w szczytnym celu,

 < opiekunowie stacjonarnych puszek sztabowych, bez Was nie uda-
łoby się uzyskać takiego wyniku,

 < wszyscy pozostali, których nie wymieniłam, a bez których nie uda-
łoby się zorganizować tego wydarzenia, za wasze wielkie serducha

nie sposób przeliczyć zaangażowania osób, które uczestniczyły 
w organizacji całego przedsięwzięcia. my również przyłączamy się do 
tych podziękowań. oczywiście, orkiestra gra do końca (świata i jesz-
cze dzień dłużej), dlatego już dziś zapraszamy za rok do tego samego 
miejsca. Zachęcamy również wolontariuszy, którzy zbierają w całym 
Słupnie do puszek, aby przyłączyli się do naszego Gminnego Szta-
bu. Warto! bo to nasz mały wspólny cel społeczny. to prowadzi do 
integracji lokalnych działań oraz ogromnej dumy, że sztab w Słupnie 
zajmuje co roku dość wysokie miejsce w powiecie płockim. W tym 
roku Wójt marcin Zawadka osobiście pogratulował najskuteczniej-
szej wolontariuszce z naszej Gminy – idze cybulskiej i wręczył atrak-
cyjną nagrodę. uczennica Szkoły Podstawowej w Święcieńcu zebrała 
kwotę 2.343,90 złotych. Gratulacje i uznanie należą się nie tylko za 
zebrane pieniądze ale również za przekazanie na rzecz swojej puszki 
stypendium otrzymanego za dobre wyniki w nauce.
W tym roku orkiestra zagrała już po raz trzydziesty, czego chyba nikt 
nie przewidział jak jurek owsiak organizował pierwszą zbiórkę. „Ha-
słem 30. Finału WOŚP jest „Przejrzyj na oczy” - wzrok to najważ-
niejszy zmysł dla rozwijającego się organizmu. Dzieci poznają świat, 
uczą się kolorów, liter i cyfr. chcemy, by do polskich szpitali trafił najno-
wocześniejszy sprzęt do diagnozowania i ratowania wzroku najmłod-
szych, jednak nie zapominamy też o szerokiej diagnostyce wzroku (…) 
W ramach akcji, salony optyczne, które przystąpią do inicjatywy, zobo-
wiązane są do wykonania bezpłatnych badań ostrości wzroku u dzieci 
i przekazania dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin okularów.” 
– taką informację zamieściła na swojej stronie fundacja WoŚP. jed-
nak, podobnie jak w poprzednich latach przeciwnicy organizacji uak-
tywniający się zazwyczaj w okresie Wielkiego finału połączyli hasło 
tegorocznej zbiórki z nielegalnymi działaniami jurka owsiaka. i można 
by się w tym miejscu rozpisywać dużo ale to nie o to chodzi, po której 
stronie jest racja. najważniejsze jest to, że wiele z nas, wielu z naszych 
znajomych, chociaż raz w życiu skorzystało z zakupionego sprzętu 
przez WoŚP. Dlatego też pomimo tych złych słów i incydentów zwią-
zanych z organizowaniem zbiorki fundacja już 30 rok zbiera pieniądze. 
i po raz trzydziesty osiąga swój rekord, a ostatnie dwa lata pomimo 
pandemii i rządowych obostrzeń. oprócz wielu przeciwników jest jesz-
cze zaufanie i nadzieja. i to właśnie sprawia ze orkiestra będzie grała 
do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. 

Magdalena Kubacka
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WŚcIeKlIzNA AtAKuJe!!!
Wścieklizna jest najstarszą i jedną z najgroźniejszych zoonoz – cho-
rób odzwierzęcych, która atakuję wszystkie ssaki, w tym także ludzi. 
choroba wywoływana jest przez wirus z rodzaju lyssavirus, którego 
głównych rezerwuarem są zwierzęta dzikie, jak i domowe takie jak: 
lis, wilk, pies nietoperz, wiewiórki, sarny czy koty. choroba dotyka 
centralnego układu nerwowego ssaków i zazwyczaj przechodzi w kil-
ku etapach, z których ostatni zakończony jest śmiercią zwierzęcia. 
Okres inkubacji wścieklizny jest zróżnicowany i może wynosić od 
kilku dni do kilku miesięcy, a nawet 7 lat. zazwyczaj w przypadku 
małych zwierzą wynosi on od kilku do 90 dnia, natomiast u dużych 
zwierząt od kilku do 180 dni. uzależnione jest to przede wszystkim od 
ilości wprowadzonego wirusa oraz jego zjadliwości, a także rozległo-
ści rany powstałej w wyniku ugryzienia i wieku wrażliwego osobnika. 
Wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zwalczaną z urzędu. 
Według danych WHo każdego roku wścieklizna powoduje zgon około 
60 tysięcy osób, głównie w azji i afryce. Wirus wścieklizny cechuje się 
dosyć dużą opornością na czynniki chemiczne i biologiczne. Wykazu-
je wrażliwość na światło słoneczne oraz wysoką temperaturę, jednak 
w temperaturze wrzenia ginie dopiero po 2 minutach, a inaktywacja 
przez światło słoneczne następuję dopiero po około 2 godzinach. 
Ponadto posiada bardzo dużą odporność na niskie temperatury oraz 
procesy gnilne – w zwłokach padłych osobników zachowuję zakaźność 
nawet do kilku miesięcy. najskuteczniej zwalczyć wirusa przy użyciu 
środków chemicznych jak: formalina 2%, roztwór mydła czy alkohol 
etylenowy. Świadczyć to może o bardzo dużym niebezpieczeństwie 
jaki niesie ze sobą aktywność wirusa, a każdy z nas powinien być tego 
świadomy, by uchronić się przed następstwami choroby. 
Jak dochodzi do zakażenia?
Do zakażenia dochodzi wskutek kontaktu ze śliną zakażonego zwie-
rzęcia, poprzez uszkodzoną skórę, a więc zazwyczaj następuje to 
podczas ugryzienia przez chore zwierzę. Wirus pojawia się w ślinie na 
około 3-7 dni przed wystąpieniem objawów i pozostaje tam, aż do mo-
mentu śmierci. W niewielkich ilościach wydalany jest z krwią, moczem, 
kałem i mlekiem. istnieje także możliwość przeniesienia choroby drogą 
aerogenną, dospojówkową oraz poprzez transplantację narządów. 
Wścieklizna – choroba lisów dziko żyjących
największym rezerwuarem wirusa w Polsce jest lis rudy, dlatego od 
kilku lat służby weterynaryjne prowadzą dosyć skuteczną akcję profi-
laktyczną, polegającą na przeprowadzeniu szczepień ochronnych lisów 
wolno żyjących na obszarach o największym ryzyku wystąpienia wi-
rusa. Szczepionka podawana jest doustnie w postaci blistra zatopio-
nego w przysmaku, a tak przygotowane dawki zazwyczaj zrzucane są 
ze śmigłowca lub wykładane ręcznie. oczywiście tego typu działania 
poprzedzane są akcją informacyjną, zawierającą termin i metodę prze-
prowadzenia szczepienia. Bardzo ważne jest aby unikać kontaktu ze 
szczepionką udostępnianą dla lisów przez ludzi i zwierzęta domowe! 
Dzięki takim działaniom służb w ostatnich latach znacząco spadła licz-
ba notowanych przypadków zachorowań. jednak niepokojący jest fakt, 
znacznie zwiększonej aktywności wirusa wścieklizny w minionym 2021 
roku, skumulowane na terenie województwa mazowieckiego. 
co zrobić w przypadku pogryzienia?
jeśli dojdzie do pogryzienia przez dzikie lub towarzyszące zwierzę 
należy bezzwłocznie przemyć ranę wodą z mydłem oraz skontakto-
wać się z lekarzem medycyny. Podobne postępowanie powinno mieć 
miejsce w sytuacji kiedy to nasz pupil zostanie pogryziony – bez-
zwłoczny kontakt z lekarzem weterynarii. Należy mieć na uwadze, 
że każde pogryzienie przez zwierzę wymaga sprawdzenia. W przy-
padku wścieklizny z chwilą pojawienia się objawów choroby na in-
terwencję jest już za późno. 
Jak rozpoznać wściekliznę – objawy:
choroba może mieć postać cichą lub szałową, a objawy są specyficz-
ne dla danego gatunku.
u psów i kotów charakterystyczna jest nadpobudliwość i niepokój. Wy-
stępuję duża agresja, ślinotok, opadanie żuchwy z wypadaniem języka, 
zwierzęta zaczynają spożywać niejadalne przedmioty, a z czasem po-
jawia się niedowład kończyn i inne porażenia. Dodatkowo koty stają się 
płochliwe, uciekają i nieustannie miałczą. u zwierząt gospodarczych 
pojawiają się również problemy gastryczne, drgawki i uporczywe wy-
dawanie dźwięków. natomiast chore zwierzęta dzikie cechują się utra-
tą wrodzonego lęku. Zwierzęta są agresywne i skłonne do ataku. nie-
toperze tracą zdolność do lotu, są wrażliwsze na dotyk i dźwięk, często 
przewracają się na grzbiet i wykazują anormalną aktywność dzienną. 
należy oczywiście uwzględnić, że nie wszystkie objawy mogą wystą-
pić u każdego zakażonego osobnika. jeśli mamy jakiekolwiek podej-
rzenie wścieklizny lub napotkamy martwe zwierzę takie jak lis czy 
nietoperz należy to jak najszybciej zgłosić do Powiatowego inspek-
toratu Weterynarii w Płocku: 
uNIKAJ KONtAKtu z PODeJRzANyM zWIeRzĘcIeM ORAz NIGDy 
NIe DOtyKAJ IcH zWŁOK!!!
leczenie wścieklizny u ludzi bez widocznych objawów choroby polega 
na zastosowaniu próby uodpornienia poprzez podanie serii szczepio-
nek (5 dawek) oraz surowicy z przeciwciałami. natomiast w przypad-
ku wystąpienia objawów, leczenie polega już tylko na łagodzeniu ich 
objawów. Wścieklizna jest w 100% śmiertelna i nie istnieją żadne leki. 
jedyną możliwością ochrony jest szczepienie. u ludzi jest ona poda-
wana w 3 dawkach według schematów 0-7-21 (28). Po roku zaleca 
się podać dawkę uzupełniającą, a po 5 latach dawkę przypominającą. 

WAŻNe ABy PODAĆ szczePIONKĘ ODPOWIeDNIe WczeŚNIe. PO 
WystĄPIeNIu OBJAWÓW WszelKIe PRÓBy leczeNIA czy uOD-
PORNIeNIA sĄ BezsKuteczNe.
Podobnie w przypadku zwierząt domowych lub dziko żyjących 
szczepienie jest jedyną formą walki z chorobą. W Polsce obowiąz-
kowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgod-
nie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. na-
stępnie co roku należy podawać dawkę uzupełniającą. na obszarach 
występowania wścieklizny zalecane są również szczepienia kotów, 
a także zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzi-
kimi zwierzętami. Za niewypełnienie tego obowiązku właścicielowi 
grozi kara w wysokości 500 zł. 
od końca roku 2020 trwa akcja promująca szczepienie pod nazwą 
„Zaszczep pupila, to tylko chwila” prowadzona przez mazowieckiego 
Wojewódzkiego lekarza Weterynarii. 
niestety pomimo tych działań obecnie notujemy wzrost przypadków 
wystąpienia wścieklizny, głównie na terenie województwa mazo-
wieckiego. Z danych dostarczonych przez mazowieckiego Wojewódz-
kiego lekarza Weterynarii wskazuje na wykrycie wirusa w 2021r. 
u 113 osobników. natomiast w obecnym 2022 roku, tylko w styczniu 
stwierdzono 7 nowych przypadków. Sytuacja jest bardzo poważna, 
dlatego służby muszą interweniować. 
W związku z czym Wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie 
nr 12 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 
zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego 
i miasta stołecznego Warszawy oraz rozporządzenie nr 26 w dniu 
20 lipca 2021 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na 
terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienic-
kiego, radomskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warsza-
wy. rozporządzenie określa obszar zagrożony wścieklizną zwanym 
„obszarem zagrożonym” i konieczność podjęcia działań w celu za-
hamowaniu rozprzestrzeniania się choroby. W miarę szerzenia się 
obszarów potwierdzonych przypadków wścieklizny rozporządzenie 
nr 26 jest na bieżąco aktualizowane aktualizowane. najnowsza zmia-
na nastąpiła w dniu 21.01.2022 roku i obejmuje tereny: 
1) w mieście stołecznym Warszawa: 
a. dzielnicę Wawer,
b. dzielnicę Wesoła,
c. w dzielnicy targówek: część dzielnicy ograniczona od zachodu ulicą 
radzymińską,
d. dzielnicę rembertów,
e. dzielnicę Praga Południe,
f. dzielnicę Wilanów;
2) w powiecie mińskim: gminę Dębe Wielkie, gminę Halinów, gminę 
mińsk mazowiecki, gminę Siennica, gminę Stanisławów, gminę lato-
wicz, gminę cegłów oraz miasto Halinów, miasto mińsk mazowiecki, 
miasto Sulejówek;
3) powiat otwocki;
4) powiat garwoliński;
5) powiat kozienicki;
6) powiat radomski;
7) miasto radom;
8) powiat zwoleński;
9) powiat wołomiński.
10) powiat szydłowiecki.
Ponadto w Rozporządzeniu zawarte są zakazy na obszarze zagro-
żonym, jak:
1) organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem 
psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjąt-
kiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych 
bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właści-
wego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

zawiera ono również nakazy Wojewody Mazowieckiego na obsza-
rze zagrożonym:
1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, 
a kotów w zamknięciu;
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabni-
ka morwowego (bombyx mori) i pszczoły miodnej (apis mellifera), 
w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;
3) szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od 
dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rza-
dziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Na poniższej mapce zaznaczone są obecne ogniska choroby na 
dzień 21.01.2022 roku.
(Załącznik do rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2022 r.)

Szczegółowe zasady zwalczania chorób zakaźnych oraz obowiązki i pra-
wa posiadacza zwierzęcia opisane są na stronie Głównego inspektoratu 
Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl), a także Wojewódzkich i Powiato-
wych inspektoratów Weterynarii. Ponadto można zapoznać się tutaj 
z aktualną sytuacją chorób zakaźnych w Polsce oraz uzyskać więcej in-
formacji o wirusie wścieklizny i metodach jego zwalczania. Dodatkowych 
informacji z pewnością udzieli nam każdy lekarz weterynarii, do którego 
powinniśmy się udać z naszym pupilem w celu wykonania szczepienia. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Słupno do zachowania 
ostrożności i zastosowania dostępnej profilaktyki w postaci szcze-
pień. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz uchronić naszego 
pupila każdy powinien jak najszybciej udać się do najbliższego gabi-
netu weterynaryjnego i zaszczepić swojego zwierzaka. tylko w taki 
sposób możemy powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. 

Justyna Mierzejewska

zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny u zwie-
rząt innych niż nietoperze w Polsce w 2022 r. (stan na 27.01.2022 r.) 
znajduje się w poniższej tabeli.

Województwo Powiat liczba 
przypadków Gatunki

mazowieckie

radomski 1 lis

szydłowiecki 1 lis

m.st. Warszawa 5 lisy

SUMA 7

zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze w Polsce w 2021 r. (stan na 03.01.2022 r.) znajduje 
się w poniższej tabeli.

Województwo Powiat liczba przypadków Gatunki

mazowieckie

garwoliński 16 lisy (14), jenot (1) i kot (1)

kozienicki 3 psy (2) i lis (1)

miński 6 lisy (5) i kot (1)

otwocki 50 lisy (46), kuny (2), sarna

radomski i m. Radom 10 (1) i pies (1)

m. st. Warszawa 18 lisy (7) i koty (3)

wołomiński 2 lisy (15), jenot (1), sarna

zwoleński 4 (1) i kot (1)

podkarpackie
lubaczowski 1 lis

przemyski 1 żbik

świętokrzyskie
sandomierski 1 lis

skarżyski 1 lis

SUMA 113

Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju Wsi 
z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

 ognisko choroby
 obszar zagrożony
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MŁODzIeŻ NAszeJ GMINy AMeRyce
nie tak dawno obchodziliśmy 100-lecie naszej niepodległości. na aka-
demiach, sympozjach, wykładach, wystawach przypominaliśmy trud-
ny czas organizacji naszego państwa po 123 latach niewoli. W ósmym 
roku naszej wolności w 1926 roku uczniowie szkół całej Polski uroczy-
ście świętowali 150 rocznicę istnienia i niepodległości Stanów Zjedno-
czonych ameryki Północnej. tam na kresach w walkach o ich wolność 
razem z anglikami, Szkotami, Walijczykami i irlandczykami walczyli 
nasi rodacy; młody oficer po Szkole rycerskiej w Warszawie kapitan 
tadeusz Kościuszko, były dowódca wojsk Konfederacji barskiej bojow-
nik o wolność Polski, emigrant, generał Kazimierz Puławski i tysiące 
Polaków od dawna mieszkających na ziemi amerykańskiej. Stanowi-
li ponad milionową społeczność mieszkającą w koloniach uznającą 
zwierzchność króla anglii, ale chcieli samodzielności. nie zgadzali się 
na władzę brytyjskich gubernatorów i wpływ króla na ich codzienne 
życie. Po zamieszkach o cło w 1767 roku, bitwie bostońskiej w 1770 
i walce o herbatę w 1773, w 1775 roku rozpoczęła się wojna domowa. 
Poszczególne kolonie uwolnione od obcego zwierzchnictwa ogłaszały 
deklaracje niepodległości. W czerwcu 1796 roku na Kongresie Konty-
nentalnym komitet pod przywództwem tomasza jeffersona przygo-
tował projekt Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych ame-
ryki, która została przyjęta przez zgromadzonych 4 lipca. Powstały 
Stany Zjednoczone. Walki trwały jeszcze wiele lat, gdyż dopiero 3 
września 1783 roku podpisano pokój z anglią. W międzyczasie zginął 
generał Kazimierz Puławski w bitwie pod Savannach 9 października 
1779 roku. już w czasie pokoju 13 października 1783 roku w uznaniu 
zasług tadeusz Kościuszko otrzymał decyzją Kongresu stopień gene-
rała brygady. Przez XiX wiek w Stanach Zjednoczonych powstawały 
organizacje niepodległościowe i paramilitarne skupiające Polaków, 
rozwijające patriotyzm, szkolące młodzież wojskowo. Dla uhonoro-
wania tych wydarzeń i rocznicy niepodległości Polacy, uczniowie szkól 
przesłali amerykanom braterskie pozdrowienie i podziękowanie za 
powstanie państwa gdzie wolność, równość i sprawiedliwość staje się 
myślą przewodnią dla wszystkich demokracji. adres dziękczynny pod-
pisali uczniowie naszej gminy ze szkół w Słupnie, liszynie, mirosławiu. 
W Słupnie podpisali: nauczyciel franciszek Kijek1, kierowniczka szkoły 
H. rosiakówna2, oraz uczniowie Helena Siwkówna, Halina Popław-
ska, Hugon becel, jan michalski, jana Podlaski, eugeniusz jakubowski, 
Hieronim Siwek, Helena Kwaśniewska, albina Siwkówna, franciszka 
Sieklucka, Helena Zarzycka, leon Siwek3, józef Stępiński, Stanisław 
Pycharzewski, czesław Siwek, czesław Zarzecki, jakub Wojda, franci-
szek Sobótka, janina Paciorkowska, m. Podlaska, Z. mikołajewska, raj-
nek bacel, Kazimiera Sobótkówna, Wilhelma Wojdy, leon Stefański, Z. 
Smulewicz, H. Sobótkówna, tadeusz Stefański, emilia raczyńska, Sta-
nisława Kazimierzowska, Hieronim Więcek, marcin Więcek, Grzegorz 
Szczerbakowski, Genowefa Szeferówna, czesław michalski4, feliks 
Dolny, leon barciak, Witold Zarzycki, leon Popławski, józef Gawliński, 
Stanisław rutecki, Stanisław Podlaski, aniela Siwkówna, elza becel, 
H. imielewiczówna, W. Szeferówna, Stanisław robakiewicz, Stanisław 
Szczerbakowski, Wł. robakiewiczówna, albin Siwek. 
W mirosławiu nauczycielka Pankowska i kierownik m. boczaniowa oraz 
uczniowie: z oddziału V; teresa marciniakówna, janina Źiółkowska, Zo-
fia Dziecinna, Witold baciński, longin Gomółka, aleksy Pankowski, 
eugeniusz Kowalski, Stefan Gawiński, józef cierplikowski, Stanisław 
ners, Zenon Kowalski, eugeniusz Przybysz, Władysław majchrzak, 
z oddziału iV: Wacław Stefański, Zygmunt balcerski, nych Henryk5, 
Honorata Strzegowska, irma Przybyszówna, alina Gawińska, Stani-
sława Kawicka, mieczysław Wiórek, lucjan Drajkowski, czesław Stor-
czyk, tadeusz rogoziński, edmund marciniak, z oddziału iii: czesława 
Pietrzakówna, Halina Kowalska, marianna nychówna, Władysława 
Źiółkowska, lucjan marciniak, edwin Kowalski, ignacy Kołodziejski, 

czesław marciniak, bolesław tomasik, bolesław Storczyk, bolesław 
Stawicki, jan majchrzak, z oddziału ii: leon Pietrzak, edmund Gomół-
ka, Halina Pietrzakówna, janina Winiarkówna, irena Drajkowska, Zofia 
borówna, marianna olewniczakówna, Zygmunt Stefański, Stanisław 
balcerski, Helena borówna, leon Swiderski, jozef chmura. 
W Szkole Powszechnej w liszynie podpisali się; nauczyciel bolesław 
Sikora, oraz uczniowie: leoncjusz chabielski, Wacław Pankowski, 
czesław Więcek, anna Prochman, Genowefa Kujawa, franciszek 
Hutkowski, marianna Więcka, czesław Kacprzak, bolesław rybic-
ki, Stefan Kępczyński, jan trąbiński, bolesław torbicki, Władysła-
wa Kazimierzowska, marianna Kazimierzowska, janina Gałczyńska, 
Stanisława Pepłowska, Halina Sikora, marta Kujawa, Zofia Sikora, 
Władysława Stefańska, Genowefa Grzelak, Władysław trzaska, 
czesław Świerc, czesław Hutkowski, czesław Stefański, Władysław 
Kaźmierczak, Wacław Kalinowski, mieczysław Popławski, Stanisław 
Więcek, józef Przybysz, leon Wróblewski, lucjan Kaźmierowski, 
aleksy rydzewski, edward Prochman, august bomie, Stefania olew-
niczak, józefa Stefańska, Władysława Przybysz, czesława Świer-
czyńska, Salomea Stefańska, Genowefa Kołodziejska, marianna Ste-
fańska, Wiktoria chojnacka, Wilhelm Kalk, adolf Prochnal, Zygmunt 
Grzelak, bolesław trzaska, antoni torbicki, józef Głowacki, Stanisław 
Stefański, janina Kalinowska, irena Grzelak, celina Sikora, Stanisława 
Sikora, marianna Wróblewska, czesława Przybysz, Zofia Wróblew-
ska, Władysława Więcek, Zenon Popławski, Sabina Grzelak. 
W preambule podziękowania podziękowano amerykanom za uczest-
nictwo w zwycięstwie i zakończeniu i wojny światowej. Za pomoc 
w mobilizacji 20720 ochotników do armii Polskiej w chicago i niagara 
on the lake w 1917 roku i ich przetransportowanie drogą morską do 
francji. to oni stali się zalążkiem armii Hallera. Dziękowano urzędni-
kom amerykańskim za pomoc i życzliwość przy wydostaniu z obozów 
jenieckich Polaków we Włoszech, przeszkoleniu ich i skierowanie do 
armii Polskiej we francji. Specjalne podziękowania młodzież kierowała 
do prezydenta Stanów Zjednoczonych Wodorowa Wilsona, który przy 
akceptacji Senatu rozpoczął zbiórkę pieniędzy na fundusz ratunkowy 
Gnębionego Polskiego narodu, a w wygłoszonym orędziu 22 stycznia 
1917 roku deklarował powstanie zjednoczonej, niepodległej i suweren-
nej Polski, za bohaterską walkę lotników amerykańskich w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku. W tych podziękowaniach uczestniczyła 
młodzież naszej gminy. Dzisiaj po 95 latach od tych wydarzeń z senty-
mentem możemy szukać podpisu naszych dziadków i babć. 

Konrad Jan Waluś

1.Nauczyciel Franciszek kijek nie jest odnotowany w dostępnych kroni-
kach Szkoły Podstawowej w Słupnie.
2.H. Rosiakówna nie jest odnotowana w dostępnych kronikach Szkoły 
Podstawowej w Słupnie jako
kierowniczka Szkoły Powszechnej w 1926 roku. W niepublikowanym 
opracowaniu byłego dyrektora 
szkoły k. W. karczewskiego „ Działalność dydaktyczno wychowawcza 
Szkoły Podstawowej w Słupnie w 
latach 1945-1995” Płock 1999. H. Rosiakowa występuje jako nauczyciel-
ka od 1927 roku.
3. Leon Siwek uczestnik kampanii wrześniowej , żołnierz Wojska Pol-
skiego odznaczony krzyżem Virtuti
Militarii V klasy. zmarł w 1947 roku. 
4. zamordowany przez Niemców w Słupnie 28 sierpnia 1942 roku, po-
chowany w zbiorowej mogile-
pomniku.
5. Nych Henryk, druh OSP Gulczewo zamordowany przez Niemców 
w 1942 roku w Gulczewie

Rys.1. Podpisy uczniów Szkoły Powszechnej w Słupnie z 1926 roku

Rys. 2. Podpisy uczniów Szkoły Powszechnej w Mirosławiu z 1926 roku

Tys. 3. Podpisy uczniów Szkoły Powszechnej w Liszynie z 1926 roku 

„zŁOte GODy” W sŁuPNIe
„tylko serce czyste może w pełni dokonać wielkiego dzieła miło-
ści, jakim jest małżeństwo”.– Jan Paweł II. 
jak pisał Konstanty ildefons Gałczyński „nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe 
życie”. i tak już od ponad 50 lat tą drogą przemierzają 3 pary z gminy 
Słupno, które 29 grudnia w sali obrad urzędu Gminy obchodziły ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. tego dnia świętowały pary, 
które obchodziły „Złote Gody” w roku 2021.
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych jubilatów, ale 
też ich rodzin – dzieci, wnuków i prawnuków. tą wyjątkową uro-
czystość rozpoczęła Kierownik uSc monika błaszczyk, witając 
Dostojnych gości okolicznościowym przemówieniem, podkreśla-
jąc że nie sztuką jest pokochać, lecz sztuką jest wytrwać, i jeśli 
zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie 
łatwych rozwiązań to dokonał wielkiej sztuki. uroczystego aktu 
dekoracji „medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przy-
znanymi przez Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej w dowód 
społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, doko-
nał Wójt Gminy marcin Zawadka. Do Szanownych jubilatów skie-
rował słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla 
młodego pokolenia życie małżeńskie. Podniosłą chwilę uczczono 

szampańskim toastem i przepysznym tortem. medalami Za Dłu-
goletnie Pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:
janina i czesław Kurek
Krystyna i Henryk Winiarek
Wanda i franciszek michalscy
nie wszystkie pary odznaczone mogły przybyć na spotkanie. Wszyst-
kim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia 
i miłości na kolejne wspólne lata.
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