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Szanowni Państwo
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

Gmina Słupno zachęca wszystkich mieszkańców zainteresowanych 
posiadaniem łącza światłowodowego do sprawdzenia, czy Wasze 
gospodarstwa domowe są już ujęte w planach światłowodowych.
można to zrobić wchodząc na stronę https://capap.gugik.gov.pl/mapa/
cppc/cPPc-internet/ i na mapie znaleźć swój adres zamieszkania.
aby zgłosić swoje gospodarstwo domowe do podłączenia łącza światło-
wodowego należy odwiedzić stronę https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/
W prawym górnym rogu strony, na zielonym tle znajduje się ikonka 
„ZGŁoŚ PoPyt”. Klikając na nią otwiera się formularz gdzie należy 
wypełnić dane dotyczące zamieszkania, wybrać szybkość łącza oraz 
zaakceptować. takim działaniem informujemy operatora o potrze-
bie doprowadzenia światłowodu do naszego domu.
inwestycje są realizowane w ramach unijnego Programu operacyjne-
go Polska cyfrowa.
mamy nadzieję, że w niedługim czasie większość mieszkańców na-
szej Gminy będzie miała dostęp do łączy światłowodowych.

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

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu informacyj-
nego Gminy Słupno „Głos Słupna”. Przygotowaliśmy w nim m.in. 
materiały o spotkaniu rady Społeczno-Gospodarczej, o ultima-
tum, które postawiło przed nami GDDKia w związku z budową 
drogi krajowej nr 62, fotoreportaż z zmieniającej się Gminy. jak 
zawsze w naszym biuletynie znajdą Państwo kącik historyczny, 
informacje o bieżących wydarzeniach, wieści ze szkół, przed-
szkola oraz centrum usług Społecznych w Słupnie. niedawno 
zakończyliśmy pracę nad Strategią rozwoju Gminy na kolejne 
lata. Zapoznacie się Państwo z diagnozą przygotowaną na po-
trzeby opracowania Strategii rozwoju Gminy. Za oknem wiosna, 
robi się coraz cieplej, może więc warto zapoznać się z ofertą dzia-
łania klubów sportowych z terenu naszej gminy Słupno.
jak wiosna to czas pełen nadziei i planów na przyszłość. miłości. 
to również czas najpiękniejszych świąt rodzinnych. mamy w maju 
najpierw Dzień matki, z początkiem czerwca Dzień Dziecka, aż 
przed samymi wakacjami Dzień ojca. Korzystając z okazji już 
dziś chciałbym na łamach naszego biuletynu życzyć w Waszych 
rodzinach jak najwięcej ciepła i serdecznych uczuć, wzajemnej 
bliskości, zrozumienia i tolerancji. Życzę Wam Kochani przede 
wszystkim wspólnie spędzonego czasu, który pozwala budować 
nierozerwalne i najcenniejsze z ludzkich więzi – więzi rodzinne.
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sprawy, które zostały poruszone na wspomnianej konferencji 
dotyczą przedsiębiorców ale również mieszkańców gminy. Więk-
szość z nich opisywaliśmy w poprzednich numerach biuletynu. 
jednak sytuacja w kraju i na świecie jest dynamiczna dlatego o nie-
których z nich warto przypomnieć ponownie. chociażby dlatego, 
że zmieniają się koncepcje, ustawodawstwo a tym samym możli-
wości budżetu naszego samorządu.

NoWa oFerTa baNkoWa DLa PrzeDsIĘbIorcóW
Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia najnowszej oferty 
banku Spółdzielczego Vistula przez dyrektor joannę Stelmach. 
jedną z niezwykle istotnych informacji dla mieszkańców był po-
wrót bankomatu do budynku urzędu Gminy w Słupnie, który już 
pod koniec kwietnia został zamontowany w dawnym miejscu- 
przy wejściu od ulicy modrzewiowej. Dodatkowym atutem będzie 

możliwość skorzystania z funkcji wpłatomatu, co w dzisiejszych 
jest bardzo ułatwi przedsiębiorcom i mieszkańcom możliwość 
operowania gotówką. 

zmIaNY W usTaWIe o oDaPaDacH NIebezPIeczNYcH
następnie Sekretarz Stanu w ministerstwie Klimatu i Środowiska Pan 
jacek ozdoba, poruszył temat odpadów niebezpiecznych i obowiązujące, 
zaostrzone, ustawodawstwo w tym zakresie. Przypomnijmy, że na tere-
nie naszej gminy u jednego z przedsiębiorców zostały porzucone odpady 
niebezpieczne, za których utylizacje przez gminę, mieszkańcy ze swoich 
podatków ponieśli koszt prawie sto tysięcy złotych! 

NIskIe sTaWkI TraNsPorToWe
jedną z najważniejszych kwestii podejmowanych podczas spo-
tkania była informacja na temat działań, jakie samorząd podej-

muje, aby pobudzać rozwój biznesu na terenie gminy. mowa tu 
m.in. o stawkach podatkowych od środków transportu, które są 
jednymi z najniższych w powiecie płockim. 
to ukłon w stronę przedsiębiorców działających w branży trans-
portowej i jedna z metod tworzenia przyjaznego środowiska dla 
rozwoju tego typu biznesu. – rada Gminy podjęła jakiś czas temu 
uchwałę wprowadzającą bardzo atrakcyjne stawki podatkowe od 
środków transportu na rok 2022. bardzo dziękuję za to radnym. 
Podam kilka przykładów. maksymalna dopuszczalna stawka dla 
pojazdów od ponad 3,5 do 5,5 tony to 912 zł. W sąsiednich gmi-
nach jest to na poziomie 480 zł, 459 zł, 472 zł, a w gminie Słupno 
84 zł. to jest różnica. Samochody powyżej 5,5 t – maksymalna 
stawka to 1500 zł, w gminie Słupno jest to 108 zł. Samochody cię-
żarowe powyżej 9 t – ustawowe maksimum to 1800 zł, w naszej 
gminie 120 zł. W innych gminach to jest ok. 600 - 700 zł – mówił 

rozmoWY o NajWażNIejszYcH 
sPraWacH DLa GmINY

Na terenie gminy słupno od 2015 roku działa rada społeczno-
Gospodarcza, powołana przez wójta marcina zawadkę jako organ 
konsultacyjno-doradczy. Po długiej przerwie wynikającej z obo-
strzeń pandemicznych (coVID-19) oraz w związku z intensywnym 
rozwojem gminy zostało zorganizowane spotkanie przedsiębior-
ców w Hotelu Tim w cekanowie. cykliczne spotkania rady to do-
skonała okazja do wymiany poglądów i dyskusji na najważniejsze 
tematy dotyczące przyszłości gminy. Dzięki zaproszonym do dia-
logu przedsiębiorcom można na pewne procesy i sytuacje spojrzeć 
z zupełnie innej perspektywy. I taki właśnie jest główny cel dzia-
łającej od 2015 r. rady społeczno-Gospodarczej. 
Spotkanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na tere-
nie gminy daje możliwość rozwiązywania problemów i podejmowania 
działań, których realizacja służy całej społeczności. Wszak lokalny 
biznes i jego kondycja ma niebagatelny wpływ na stan całej gminy. 
Doskonale rozumieją to wójt gminy Słupno marcin Zawadka oraz 
przewodniczący rady Społeczno-Gospodarczej cezary lewandow-
ski, którzy współdziałają już od siedmiu lat. Wzajemna współpraca 
na linii przedsiębiorcy-samorząd niejednokrotnie przyniosła bardzo 
pozytywne efekty dla całej gminy. Wzrost realizowanych inwestycji, 

w tym zajmowaniem czołowych miejsc w rankingach przez gminę, 
jest dostrzegalny w całej Polsce. Dziś Słupno jest liderem pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych w powiecie, a także wdrażania nowator-
skich rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców. 
5 kwietnia odbyła się konferencja, na której poruszono ważne te-
maty dotyczące naszej gminy, widziane z perspektywy biznesu. jak 
powiedział wójt cyt: ”Słupno nie jest samotna, oderwaną wyspą, 
żyjemy w bliskiej symbiozie z miastem Płock i nasze dobre wzajem-
ne relacje się nawzajem przenikają. Wśród nas są przedsiębiorcy, 
którzy swoją działalność prowadzą głownie w Płocku, ale sercem 
są z Słupnem. i miło widzieć ich z nami na tej sali.” owocna współ-
praca, dialog oraz spojrzenie biznesowym okiem na konsekwencje 
planowanych inwestycji dla przedsiębiorców i społeczeństwa dają 
niepowtarzalną okazję do stworzenia szerokiej perspektywy roz-
woju gminy i społeczności lokalnej. Poznanie problemów, które 
należy rozwiązać oraz potrzeb zarówno środowiska biznesowego, 
jak również mieszkańców jest jednym z kluczowych warunków do 
dynamicznego rozwoju gminy. 
nie zabrakło również podziękowań dla przedsiębiorstw, które ak-
tywnie włączają się w pomoc samorządowi gminnemu. – chciałbym 

serdecznie podziękować przedsiębiorstwu Pern, które od lat zawsze 
jest blisko gminy Słupno i zawsze nam pomaga. jak tylko jest taka 
możliwość to możemy liczyć na ich wsparcie. chodzi tu m.in. o sa-
mochody strażackie czy plac zabaw dla dzieci. bardzo chciałbym po-
dziękować także innym firmom, które pomogły nam przy odbudowie 
po powodzi, jaka nawiedziła nas latem zeszłego roku. nawierzchnie 
przy samorządowym przedszkolu udało się wymienić dzięki firmie 
PonZio Polska. Zabawki na plac zabaw ufundowała firma miK beton 
sp. z o.o. Dziękuję również robertowi radaszkiewiczowi z PHu irP 
i fundacji orlen – mówił marcin Zawadka. 
na konferencję przybyło bardzo wielu przedsiębiorców działających 
oraz współpracujących z naszą gminą w tym kilku zaproszonych rol-
ników ze Słupna, radni Gminy oraz zaproszeni w charakterze pre-
legentów goście. to wszystko sprawiło, że wydarzenie to znalazło 
swoje uznanie wśród osób, które zdecydowało się spędzić wtorkowy 
wieczór na konferencji. Spotkanie rady Społeczno-Gospodarczej za-
kończyło się późnym wieczorem a uczestnicy opuścili gościnne mury 
hotelu tim cekanowo w dobrych humorach. Dziś już z niecierpliwo-
ścią będziemy czekali na kolejne tego typu spotkanie rady Społecz-
no-Gospodarczej w Słupnie.

IsToTNe sPraWY NIe TYLko DLa PrzeDsIĘbIorcóW

kategoria
stawki 

maksymalne  
na 2022 rok

stawki  
Gminy słupno  

na 2022 rok

stawki  
na 2022 rok Gmina  

stara biała

stawki  
na 2022 rok Gmina  

mała Wieś

stawki  
na 2022 rok Gmina  

brudzeń Duży

samochody ciężarowe o do-
puszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

912,48 84,00 480,00 459,00 472,00

samochody ciężarowe o do-
puszczalnej masie całkowitej 

powyżej 5,5 tony do 9 ton
1.522,21 108,00 580,00 573,00 628,00

samochody ciężarowe o do-
puszczalnej masie całkowitej 

powyżej 9 ton do 12 ton
1.826,64 120,00 680,00 688,00 749,00

samochody ciężarowe o do-
puszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton

3.485,69 od 144,00 do 
2.400,00 zł.

od 1.100,00 do 
2.560 zł.

od 880,00 do 
2.843,00 zł.

od 1.264,00 do 
2.880,00
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wójt. – Wy, jako przedsiębiorcy, szukacie oszczędności. a my, jako 
samorząd, chcemy, żeby przedsiębiorcy to właśnie u nas rejestro-
wali samochody. i te działania, które podejmujemy w tym kie-
runku, już dają efekty. Widzimy to. coraz więcej flotowych firm 
przenosi do nas samochody i jeżdżą one z rejestracją WPl. Dzięki 
temu przedsiębiorcy mają oszczędności i to jest dla nich kluczowa 
kwestia – dodawał.

sŁuPNo - PrekusorzY W sPraWacH sPoŁeczNYcH
nie zabrakło również tematów dotyczących ważnych spraw społecz-
nych. edukacja, opieka społeczna, pomoc osobom bezrobotnym czy 
seniorom to jedne z najważniejszych spraw, które decydują o jakości 
i komforcie życia mieszkańców danej gminy.
Wójt marcin Zawadka opowiadał, jak samorząd pracuje nad tym, aby 

w gminie Słupno wszystkim żyło się coraz lepiej. Działania, które po-
dejmuje samorząd, są odpowiedzią na problemy i wyzwania, z jakimi 
spotykają się samorządowcy. na tym polu gmina ma wiele sukcesów. 
cały czas wprowadzane są innowacyjne rozwiązania, które są odpo-
wiedzią na potrzeby społeczne. – jako gmina jesteśmy jedyną gminą 
w powiecie i jedną z dwóch w Polsce, które otrzymały środki na cen-
trum usług Społecznych. to 3 miliony złotych na różnego rodzaju dzia-
łania, takie jak m.in. pełen pakiet szczepień przeciwko HPV młodych 
mieszkanek gminy, szczepienia ochronne przeciw grypie, profilaktyka 
wad postawy, terapia widzenia, czyli pakiet badań przesiewowych czy 
300-złotowy bon na leki dla seniorów – mówił wójt. 
W ramach programu przeznaczono również środki na pomoc oso-
bom bezrobotnym. W jej zakresie znalazło się m.in. poradnictwo 
zawodowe czy umożliwienie zmiany kwalifikacji zawodowych. 
– rzeczą niespotykaną jest także to, że jako gmina opłacamy 
3-miesięczny staż dla osób po zmianie kwalifikacji w wybranej 
przez nie firmie. to bardzo ważna sprawa dla osób, które zmieniły 
kwalifikacje. Dzięki temu mają one szansę na zaistnienie na ryn-
ku pracy, bo przez te trzy miesiące taka osoba może okazać się 
bardzo dobrym pracownikiem i firma będzie chciała go zatrudnić. 
Dzięki temu rozwiązaniu firma nie ponosi ryzyka, bo gmina finan-
suje staż przez ten okres – tłumaczył wójt. 
Ponadto w ramach programu przewidziano 2-tygodniowe turnusy re-
habilitacyjne dla osób starszych w miejscowościach uzdrowiskowych. 
jest również oferta dla najmłodszych mieszkańców gminy. to m.in. 
poradnictwo psychologiczne. – ta kwestia jest w obecnych czasach 
niezwykle ważna. czasy są bardzo trudne – najpierw mieliśmy pande-
mię, teraz mamy wojnę na ukrainie. to sprawiło, że dzieci wymagają 
wsparcia psychologicznego. na to również mamy środki. Dodatkowo 
będą one przeznaczone na integrację sensoryczną dla dzieci, które 
potrzebują takiej formy wsparcia. będzie ona dostępna bezpłatnie 
w uruchomionych na terenie gminy punktach m.in. w Wykowie, gdzie 
jest odpowiednio przygotowana świetlica. Dzięki temu będą mogły 
odrabiać zaległości, jeśli chodzi o edukację. jako gmina staraliśmy się 
nie oszczędzać na zajęciach dodatkowych. We wszystkich naszych 
szkołach nauczyciele mają możliwość realizacji takich zajęć z dziećmi 
– wyjaśniał marcin Zawadka. 
nie zabrakło również podziękowań dla przedsiębiorstw, które ak-
tywnie włączają się w pomoc samorządowi gminnemu. – chciałbym 
serdecznie podziękować przedsiębiorstwu Pern, które od lat zawsze 
jest blisko gminy Słupno i zawsze nam pomaga. jak tylko jest taka 
możliwość to możemy liczyć na ich wsparcie. chodzi tu m.in. o sa-
mochody strażackie czy plac zabaw dla dzieci. bardzo chciałbym po-
dziękować także innym firmom, które pomogły nam przy odbudowie 
po powodzi, jaka nawiedziła nas latem zeszłego roku. nawierzchnie 
przy samorządowym przedszkolu udało się wymienić dzięki firmie 
PonZio Polska. Zabawki na plac zabaw ufundowała firma miK beton 
sp. z o.o. Dziękuję również robertowi radaszkiewiczowi z PHu irP 
i fundacji orlen – mówił marcin Zawadka.

koNsuLTacje sPoŁeczNe Do ProjekTu sTraTeGI GmINY sŁuP-
No Do 2030 roku
Kolejnym tematem była „Strategia Gminy Słupno do 2030 roku” 
przedstawiona przez Panią agnieszkę ruclak – zastępcę wójta. ten 
niezwykle istotny dokument zawiera najważniejsze kierunki, w jakich 
będzie podążała gmina w najbliższych latach. Solidna analiza, która 
poprzedzała przygotowanie projektu, doskonale uwydatniła, na jakie 
kwestie należy położyć nacisk planując przyszłe działania. i w opar-
ciu o wnioski samorząd przygotował konkretne rozwiązania, które 
po przyjęciu strategii będą sukcesywnie wdrażane w życie. jednym 
z pytań z skierowanym po jej przedstawieniu było „jaką drogą chce iść 
Gmina Słupno, samodzielności jak Konstancin jeziorna czy satelickiej 
miejscowości jak łódzkie bałuty?” Wójt jednoznacznie stwierdził, że 
samodzielnie jak Konstancin jeziorna, co spotkało się z burzą oklasków. 

NoWa DroGa krajoWa Nr 62 - Gmina nadal walczy o obwodnicę! 
największą dyskusję podczas Konferencji wywołała prelekcja projek-
tanta z GDDKia Pana Piotra Gwardeckiego, która dotyczyła planów 
związanych z przebudową drogi DK-62 (Płock-Wyszogród) na terenie 
gminy Słupno. Zakłada on przeprowadzenie prac na odcinku o długo-
ści 30 km. na terenie gminy Słupno prace obejmą odcinek o długości 
5,66 km. Zgodnie z założeniami „nowa DK62” będzie drogą klasy GP, 
czyli drogą główną ruchu przyśpieszonego. jest to trzeci w hierarchii 
układu komunikacyjnego typ drogi w naszym kraju, po autostradzie 
i drodze ekspresowej. inwestycja zakłada nie tylko rozbudowy obec-
nej DK62, ale także budowę sieci dróg w okolicy drogi głównej. – In-
westycja zakłada zmianę istniejącego układu komunikacyjnego przez 
ograniczenie dostępu do trasy głównej drogi krajowej nr 62 projektując 
drogi równoległe. Działki graniczące z drogą krajową nr 62 będą miały 
zapewniony dostęp do drogi krajowej w sposób pośredni przez projek-
towane drogi równoległe (gminne) i drogi publiczne (powiatowe, gmin-
ne, wewnętrzne) lub, w wyjątkowych sytuacjach, bezpośredni z wy-
korzystaniem zjazdów – wyjaśniał Piotr Gwardecki. Projekt zakłada 
również budowę ścieżek pieszo-rowerowych w okolicach „nowej DK 
62”. W ramach rozbudowy ma powstać m.in. pięciowlotowe rondo 
zlokalizowane w okolicach ul. Królewskiej, a także szereg skrzyżowań 
pozwalających na połączenie drogi z drogami niższego rzędu. Pod-
czas prac na całej długości modernizowanej drogi ma powstać blisko 
37 km dróg równoległych. 31 km ma mieć nawierzchnię bitumiczną, 
a 6 km nawierzchnię tłuczniową. Podczas modernizacji zakładana 
jest także rozbiórka obecnego mostu zlokalizowanego przy ul. Pocz-
towej oraz budowa nowej przeprawy. W ramach prac przewidziano 
również budowę odwodnienia. 

jak wyjaśniał przedstawiciel GDDKia, koszt realizacji tej inwestycji 
szacowany jest na ok. 500 milionów złotych. Do końca tego roku 
GDDKia ma ogłosić przetarg na rozbudowę DK62. budowa miała by 
się rozpocząć na przełomie 2024 i 2025 r. Piotr Gwardecki podkreślał, 
że realizacja zadania będzie miała szereg korzyści m.in. porządko-
wanie układu komunikacyjnego w regionie, skrócenie czasu podróży 
na kierunku Płock – Wyszogród, zwiększenie przepustowości i płyn-
ności ruchu, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz warunków życia 
mieszkańców, a także aktywacja gospodarcza terenów położonych 
w otoczeniu inwestycji. 
jednak zupełnie inne zdanie na ten temat mają zarówno samorzą-
dowcy, jak również mieszkańcy Słupna. Zgodnie z założeniami pro-
jektowymi rozbudowana DK62 ma przebiegać po dawnym torze, 
czyli przez centrum Słupna dzieląc miejscowość na dwie części. jak 

podkreślali obecni na spotkaniu przedsiębiorcy oraz samorządowcy 
rozbudowa drogi podzieli miejscowość i znacząco utrudni funkcjono-
wanie mieszkańcom Słupna. Przedsiębiorcy pytali m.in. o to, dlacze-
go cały ruch tranzytowy nie został wyprowadzony poza teren gminy 
Słupno. – Jako firma zostaliśmy wynajęci do tego, żeby stworzyć kon-
cepcje rozbudowy DK62 w obecnym kształcie. Jeśli chodzi o rozbudowę, 
to wiążę się ona nierozerwalnie z poszerzeniem pasa drogowego. Przy-
gotowywaliśmy rozwiązania tak, żeby wiązały się one z jak najmniejszą 
uciążliwością dla mieszkańców – mówił Piotr Gwardecki. – Ten odcinek 
drogi, o którym mówimy, znalazł się na liście do rozbudowy. Rozpatry-
waliśmy cały czas możliwość budowy obwodnicy Słupna. Okazało się, 
że na północy gmina ma inne plany zagospodarowania, część terenów 
jest już zajęta pod budownictwo, a na południu są bardzo złe warunki 
gruntowe. Chodzi m.in. o ukształtowanie terenu. Gdybyśmy znaleź-
li taką możliwość, gdzie znalazłoby się kilka kilometrów, żeby obejść 
Słupno w rozsądnym miejscu, to wystąpilibyśmy o zmianę naszego 
programu. Ale nie znaleźliśmy takiej opcji. Dlatego też sprawa obwod-
nicy została przesunięta do momentu decyzji w sprawie programu rzą-
dowego dotyczącego budowy 100 obwodnic. Gmina wystąpiła z takim 
wnioskiem i niestety, ta obwodnica nie znalazła się na liście zadań do 
realizacji – mówił przedstawiciel GDDKia Witold Kubieniec.
Wójt marcin Zawadka przedstawił twarde stanowisko, w którym nie 
zgadza się na proponowane rozwiązania. Władze gminy od początku 
prac związanych z inwestycją walczą o budowę obwodnicy Słupna. 
Włodarz gminy zaznaczał, że podobnie jak mieszkańcy nie godzi się 
on na rozbudowę DK62 w obecnej formie. – Od początku mówiliśmy, 
że obwodnica jest niezbędna i podtrzymujemy to. Osobiście złożyłem 
na ręce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza 
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Żukowskiego pismo, w którym zajęliśmy jasne stanowisko w tej spra-
wie – mówił wójt. - Uważam, że jedynym rozwiązaniem jest obwod-
nica Słupna. Natężenie ruchu badane w 2020 roku wykazało 14  910 
samochodów na dobę, gdy w Łącku natężenie w tym samym okresie 
wynosiło 13 530 aut i stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o obwod-
nicy! Dramat, który chce nam zafundować Generalna Dyrekcja nie po-
zostanie bez echa. Zjednoczeni jako mieszkańcy, jeżeli nie zostaniemy 
wysłuchani wyjdziemy na drogę protestować!” – powiedział marcin 
Zawadka. to stwierdzenie spotkało się z ogromnym aplauzem zgro-
madzonych na sali przedsiębiorców. rozbudowa DK62 w kierunku 
Wyszogrodu to projekt, który jest bardzo potrzebny i o jego realizację 
władze samorządowe różnych szczebli postulowały od dawna. Kie-
dy w końcu udało się doprowadzić do wprowadzenia go do planów 
GDDKia i powstały pierwsze założenia jego realizacji, okazało się, że 
w żaden sposób nie spełnia on oczekiwań mieszkańców gminy. cho-
dzi przede wszystkim o brak obwodnicy Słupna i przeprowadzenie 
drogi przez centrum miejscowości.
Włodarz mówił również o problemach, jakie niesie ze sobą dla miesz-
kańców przyjęta przez GDDKia koncepcja. chodzi m.in. o dostęp do 
żłobka, przedszkola, cuS (dawniej GoPS-u) czy biblioteki. – Pod-
czas wcześniejszych rozmów z GDDKiA ustalaliśmy rozwiązania np. 
w postaci przejścia podziemnego na wysokości żłobka, CUS (dawniej 
GOPS-u) i biblioteki, czy też kwestie związane z ekranami. To są bardzo 
istotne sprawy dla bezpieczeństwa mieszkańców. Żadne z tych usta-
leń nie zostało uwzględnione w koncepcji. Według obecnego pomysłu 
mama, która zaparkuje samochód przy kościele, będzie musiała iść 
1000 metrów z dzieckiem na rękach do najbliższego przejścia dla pie-
szych, a potem jeszcze pokonać trasę do żłobka. Jest to kuriozum. Tu 
chodzi o zwyczajną ludzką przyzwoitość. Zostaliśmy sami z tym tema-
tem, a tu potrzeba głośnego sprzeciwu ze wszystkich stron – wyjaśniał 
wójt. – Jeżeli sytuacja będzie dalej szła w tym kierunku, jeśli nie uda 
nam się przekonać GDDKiA do zmiany tej koncepcji, która jest zła, to 
nie ukrywam, że jako mieszkańcy nie zostawimy tej sprawy. Będziemy 
protestować, zorganizujemy strajk włoski, będziemy chodzić po pasach, 
do momentu, aż zwróci na to uwagę opinia publiczna. Nie możemy so-
bie pozwolić na wprowadzenie tego rozwiązania, bo tu mieszkają nasze 
dzieci. Związaliśmy się z tym miejscem i nie wyobrażam sobie takiej 
sytuacji, że będziemy włączać się do ruchu z dróg podmiejskich po go-
dzinie stania w korku – tłumaczył marcin Zawadka.
Wójt mówił również o wpływie rozbudowy DK62 według obecnej 
koncepcji na społeczność lokalną. jego zdaniem proponowane roz-
wiązanie doprowadzi do polaryzacji społeczności lokalnej. część 
mieszkańców, którzy mieszkają na południowych terenach gminy, 
m.in. z osiedla Pocztowa czy młynarska, których dzieci w tej chwili 
chodzą do szkoły w Słupnie nie będą posyłali tu dzieci. będą wysyłać 
je do szkoły w liszynie, bo tam będą mogli bezkolizyjnie dojechać. 
Włodarz spodziewa się, że nowa droga rozdzieli relacje międzyludz-
kie, spowoduje bardzo duży problem dla wszystkich mieszkańców 
gminy. Już teraz wspólnie z radnymi zastanawiamy się nad rozbudową 
szkoły w Liszynie, bo ta szkoła nie będzie w stanie przyjąć tylu uczniów, 
ile prognozujemy w związku z rozbudową DK62. Dlatego nasze sta-
nowisko jest takie, że nie zgadzamy się na rozbudowę DK62 w takiej 
formie i według obecnej koncepcji. Nie chcemy, żeby rujnowano życie 
naszym mieszkańcom i gminie – mówił marcin Zawadka. 

koLej Na TereNIe GmINY - jesT kILka WarIaNTóW
Podczas spotkania zaprezentowano również plany dotyczące bu-
dowy na terenie gminy linii kolejowych. Są one związane z budową 
centralnego Portu Komunikacyjnego. jak podkreślał przedstawi-
ciel cPK Piotr Studnicki inwestycja związana jest nie tylko z budo-
wą lotniska, ale także z szeregiem inwestycji infrastrukturalnych 
rozlokowanych na terenie całego kraju. Planowana linia kolejowa 
towarowa i osobowa na szczęście ma według ostatnich koncepcji 
przebiegać po obrzeżach Gminy Słupno. i właśnie na tym odcinku 
skupił się Piotr Studnicki, na podprogramie kolejowym, który bez-
pośrednio dotyczy terenów gminy Słupno. – W ramach inwestycji 
chcemy wybudować i zmodernizować szereg linii kolejowych. Będą to 
koleje dużych prędkości. Wszystkie linie będą zelektryfikowane i w ca-
łości zabezpieczone. Skrzyżowania będą budowane w formie bezkoli-
zyjnej, pojawią się zabezpieczenia akustyczne. Wszystkie drogi krajo-
we, powiatowe i gminne będą miały zachowaną przejezdność. To jest 
dla nas priorytet. Zapewnione będą również dojazdy do pól – mówił 
Piotr Studnicki. – W 2021 roku zaczęliśmy analizować bardzo wstęp-
ne pomysły. Dzisiaj jesteśmy na pierwszym etapie studium, w związ-
ku z czym cały czas rozmawiamy o analizach. Są to analizy dziewięciu 
wariantów. Każdy z tych pomysłów jest potem oceniany pod kątem 
społecznym, gospodarczym oraz wpływu na istniejącą komunikację na 
danym terenie. W pierwszym etapie powstawania studium zbieramy 
dane z gmin i innych organizacji, prowadzimy badania ruchu, opraco-
wujemy wstępna ofertę przewozową. Na drugim etapie STEŚ będziemy 
mieli ograniczenie z dziewięciu do pięciu wariantów. Te pięć wariantów 
będzie miało już konkretne rozwiązania projektowe, ale nadal to będzie 
porównanie. Na tym etapie będziemy chcieli spotykać się ze społeczeń-
stwem oraz samorządami. Spotkania te będą miały formę konsultacji, 
podczas których będziemy prezentować rozwiązania projektowe i słu-
chać głosu mieszkańców. Spotkania te planujemy na czerwiec/lipiec 
tego roku – wyjaśniał Studnicki. – Na naszej linii planujemy przy-
stanki, które będą dopuszczały ruch kolei regionalnych. Oznacza to, że 
np. pociągi Kolei Mazowieckich będą mogły się zatrzymywać na przy-
stankach wzdłuż linii. Płock będzie miał możliwość korzystania z kolei 

dużych prędkości, czyli na początek 250 km/h, a docelowo 350 km/h. 
Jesteśmy też otwarci na terminale intermodalne i na transport towarów 
drogą kolejową – wyjaśniał Piotr Studnicki. 
W obecnie fazie prac z dziewięciu wariantów odrzucono już cztery. Wa-
rianty są nadal analizowane, możliwe są lekkie przesunięcia. Zakoń-
czenie studium planowane jest na 2023 r. na lata 2025/2026 planowa-
ne jest prowadzenie prac budowlanych, na 2029 r. zakończenie prac na 
odcinku do Włocławka. W 2032 r. mają się skończyć prace na całej linii. 

INWesTYcje W GmINIe sŁuPNo
naczelnik wydziału inwestycji, infrastruktury i rozwoju urzędu Gmi-
ny Słupno joanna Wereszczyńska, która prezentowała zgromadzo-
nym przedsiębiorcom najważniejsze inwestycje, podkreślała, że rok 
2021 był niezwykle trudnym czasem dla gminy. – Rok 2021 był dla nas 
szalenie trudny ze względu na kataklizmy, jakie dotknęły tereny naszej 
gminy. Już w lutym doszło do podtopień, powstałych w wyniku wyla-
nia Słupianki. Przyczyną była tzw. cofka. W maju dotknęły nas ulewy, 
co spowodowało zagrożenie dla budowanego wówczas mostu na ul. 
Pocztowej. A potem przyszły lipcowe nawałnice, które spowodowały 
ogromne straty – łącznie wyniosły one ponad 5 mln zł. Staraniami wój-
ta Marcina Zawadki udało się tymczasowo odbudować most w Szeli-
gach, który ucierpiał podczas nawałnic i związanej z nimi powodzi. Ak-
tualnie trwa przetarg na odbudowę tej przeprawy. Na to zadanie wraz 
z drogami dojazdowymi otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 
470 000 zł – mówiła joanna Wereszczyńska.
naczelnik wydziału przedstawiła zgromadzonym najważniejsze in-
westycje, które udało się już zrealizować oraz te, które trwają i będą 
kontynuowane w najbliższym czasie. – Arkadia Mazowiecka to dwie 
inwestycje o podobnej nazwie. Pierwsza z nich dotyczy budowy dro-
gi łączącej Borowiczki-Pieńki z Liszynem. Tu prace rozpoczęliśmy od 

Liszyna. Inwestycja zgodnie z harmonogramem zakończy się na po-
czątku 2023 r. Druga inwestycja to przebudowa drogi gminnej Liszyno
-Słupno wraz z przebudową mostu. Najtrudniejszy etap tej inwestycji, 
czyli budowa mostu, jest już za nami - wyjaśniała Joanna Wereszczyń-
ska. – W tej chwili przygotowujemy się do przetargu na piąty etap tej in-
westycji. Na etap czwarty otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Drogowych oraz z budżetu województwa mazo-
wieckiego. Mamy zatem szansę na dokończenie budowy ul. Pocztowej 
na odcinku do DK62, łącznie z ulicami Żurawia i Bocianią oraz oświetle-
niem całości – tłumaczyła.
Koszt całkowity iV etapu tej inwestycji wyniósł 5 483 101, 51zł. jed-
nym z najbardziej wymagających jej elementów była budowa mostu. 
– Posadowienie konstrukcji nośnej mostu wykonano na podporach. Pod 
każdą podporą wbito po 8 pali o długości 8,0 m. Ustrój nośny zaprojek-

towano i wykonano jako ustrój niosący jednoprzęsłowy o długości całko-
witej 18,65 m, szerokości 12,20 m, Na moście znajduje się jezdnia, chodnik 
oraz ścieżka rowerowa. Płyta jest konstrukcją monolityczną żelbetową. 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na moście to ~1cm - warstw z żywicy. Ta-
kie rozwiązanie pozwoliło na obniżenie nawierzchni mostu o około 30 
cm. Było to istotne ze względu zarówno na poprawę widoczności na do-
jazdach do mostu, jak i maksymalne dostosowanie drogi do istniejących 
zjazdów na posesje prywatne – wyjaśnia joanna Wereszczyńska.
Podczas spotkania naczelnik podkreślała, że w ostatnim okresie uda-
ło się także wybudować ul. Stepową w nowym Gulczewie, na którą 
pozyskano środki zewnętrzne. budowa tej ulicy będzie kontynuowana 
w tym roku na odcinku wzdłuż działki, na której budowane są żłobek 
i świetlica aż do ulicy rogozińskiej. W tym roku będą kontynuowane 
budowy kolejnych dróg oraz infrastruktury m.in. mostu w Szeligach.
W najbliższym czasie gmina będzie realizowała również inwestycje 
wodno-kanalizacyjne. - Udało nam się pozyskać dofinansowanie na 
realizację zadań, które obok inwestycji drogowych są jednymi z najbar-
dziej pożądanych przez naszych mieszkańców, czyli inwestycje wod-
no-kanalizacyjne. Aktualnie przygotowujemy się do tego przetargu. 
W pierwotnym założeniu miało być nim objętych 40 projektów, jednak 
weryfikacja kosztorysów inwestycyjnych spowodowała, że to będzie 
znacznie mniejsza liczba. Niemniej jednak w okresie ponad 12 miesięcy 
będziemy takie inwestycje realizować – mówiła joanna Wereszczyń-
ska. Gmina Słupno otrzymała na ten cel wstępną promesę w wyso-
kości 8 000 000 zł. 
W roku 2022 r. gmina złożyła już wnioski na łączną kwotę blisko 22 
mln złotych na budowę i remonty dróg. od rozstrzygnięć tych kon-
kursów uzależnione są dalsze kroki w kwestii inwestycji drogowych 
realizowanych na terenie gminy.

magdalena kubacka



Pod koniec kwietnia Gmina Słupno otrzymała z GDDKia oddział 
w Warszawie pismo z propozycją porozumienia w zakresie budowy 
dróg serwisowych wzdłuż planowanej do przebudowy drogi DK 62 
(Płock- Wyszogród). oznacza to, że mimo iż zarówno Wójt Gminy jak 
radni przedstawili Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad 
(w skrócie: GDDKia) swoje neGatyWne stanowisko dotyczącej budo-
wy tej drogi, koncepcja jest realizowana. W przesłanym piśmie Gmina 
otrzymała propozycję „zawarcie z zainteresowanymi jednostkami 
samorządu Terytorialnego (w tym przypadku gminą Słupno) porozu-
mienia kompetencyjnego regulującego status dodatkowych jezd-
ni/dróg wewnętrznych (w zakresie przejęcia ich na własność przez 
właściwe jednostki samorządu Terytorialnego po ich wybudowa-
niu przez GDDkia). W przypadku nie wyrażenia woli przejęcia dróg 
przez jsT (Gminę Słupno) zaprojektować tylko dodatkowe jezdnie 
o szerokości 3,5m z mijankami o nawierzchni z kruszywa”. 
Swoiste ultimatum (!), bo tak należy traktować to jednostronne 
pismo nie pozostawia Gminie Słupno wyboru. tak postawione ulti-
matum znalazło się w przesłanym piśmie wraz z projektem poro-
zumienia intencyjnego. Krótko mówiąc: albo gmina przejmie drogi 
dodatkowe i zgodzi się na to już teraz, albo zamiast normalnej szero-
kości dróg asfaltowych dostaniemy drogi dodatkowe o nawierzchni 
z kruszywa szer. 3,5 m z mijankami. ta wymuszona próba szantażu 
przeraża, biorąc pod uwagę szacowane natężenie ruchu na drogach 
dodatkowych na poziomie ok. 7000 pojazdów na dobę. Wyobrażacie 
sobie Państwo dojazd drogą szutrową do drogi krajowej z mijankami 
co 10 m, by przepuścić samochód z przeciwka w godzinach porannego 
szczytu. Dramat! Dlatego radni i Wójt nie mogą do tego dopuścić. 
mimo potencjalnych kosztów, które będzie musiała ponosić Gmina 
na zarządzanie tymi drogami, w kontekście ich zimowego i letniego 
utrzymania musimy wybrać mniejsze zło. Pozostaje zaakceptować 
porozumienie na budowę przez GDDKia dróg serwisowych o normal-
nej długości z nawierzchnią asfaltową. 
Warto zaznaczyć, że Wójt marcin Zawadka od początku swojej kaden-
cji wnioskował o budowę obwodnicy Słupna, która odciążyłaby drogę 
DK62. i tak 9 grudnia 2019 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Ge-
neralną Dyrekcje Dróg Krajowych i autostrad (GDDKia) z mieszkańcami 
w urzędzie Gminy w Słupnie uzyskaliśmy informacje o KoncePcji roZ-
buDoWy DroGi KrajoWej nr 62 na oDcinKu PŁocK-WySZoGrÓD. 
odpowiedź Gminy Słupno była natychmiastowa, bo już 12 grudnia zo-
stało wysłane pismo do Dyrekcji GDDKia oraz spółki przygotowującej 
koncepcję projektu eGiS PolanD Sp. z o.o.. W tym dokumencie zawar-
to wnioski wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dotyczące koncepcji 
i jej zmian. Dodatkowo przedstawiliśmy negatywną ocenę koncepcji, 
„która generuje wysokie koszty społeczne dla mieszkańców Gmi-
ny słupno oraz wysokie koszty ekonomiczne dla budżetu gminy”. 
W piśmie opisany został zwiększony ruch tranzytowy na naszym 
odcinku i zaznaczono, iż „jeżeli ideą przebudowy Dk62 jest poprawa 
jedynie ruchu tranzytowego to należy rozważyć możliwość budowy 
obwodnicy, która ten ruch tranzytowy przejmie bez uszczerbku dla 
użytkowników dróg, omijając tereny zurbanizowane na terenie gminy 
słupno”. W ślad za głosem mieszkańców rada Gminy Słupno przyjęła 
uchwałę w dniu 17 grudnia 2019r. w sprawie koncepcji, w której zaopi-
niowała negatywnie jej rozbudowę na odcinku w obrębie Gminy Słup-
no. mimo przesłania naszego stanowiska nie otrzymaliśmy z GDDKia 
żadnej odpowiedzi. W związku z tym 27 stycznia 2020 roku wysłaliśmy 
nasze stanowisko do Prezesa rady ministrów mateusza morawieckie-
go, ministra infrastruktury andrzeja adamczyka, ponownie GDDKia 
do centrali i oddziału w Warszawie, Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgo-
rzelskiego oraz do posłów z naszego regionu: elżbiety Gapińskiej, jacka 
ozdoby, arkadiusza iwaniaka, marcina Kierwińskiego. W piśmie prosili-
śmy o wsparcie naszego stanowiska rozbudowy DK62 uzasadniając to 
wysokimi kosztami społecznymi i ekonomicznymi. na nasz wniosek 
odpowiedział jedynie minister infrastruktury, który 29 lutego 2020r. 
wskazał, iż skierował do realizacji rozbudowę drogi krajowej nr 62 co 
w jego ocenie „wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym 
odcinku i zapewni przepustowość drogi na poziomie akceptowalnym 
przez uczestników ruchu” Dodatkowo zapewnił, że obwodnica Słupna 
nie jest konieczna, gdyż planowana jest budowa drogi ekspresowej S10 
do Płocka „co wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy 
gminy”. Po przeszło dwóch miesiącach oczekiwania GDDKia odpowie-
działa również, że nie ma konieczności technicznej bądź ruchowej uza-
sadniającej budowę obwodnicy gminy słupno.
Wójt w imieniu Gminy Słupno ponownie wystosował pismo w dniu 
26 lutego 2020r. do GDDKia oraz eGiS Poland Sp. z o.o., w którym 
zawarł swoje stanowisko w sprawie rozbudowy DK62 poparte kon-
sultacjami z mieszkańcami gminy. W dokumencie przedstawił ana-
lizę najbardziej kluczowych miejsc na ulicy Warszawskiej, o których 
obszernie pisaliśmy w pierwszym numerze Głosu Słupna w 2020 
roku. W przesłanym stanowisku Wójt zaznaczył, że: „Niedopusz-
czalnym w ocenie władz gminy słupno jest proponowanie przenie-
sienia tak dużego ruchu na drogi serwisowe, czyniąc z nich drogi 
gminne. Gmina słupno nie zgadza się z twierdzeniem, że takie roz-
dzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego – to jest ograniczenie 

dostępności do drogi krajowej – podniesie bezpieczeństwo ruchu 
pojazdów i pieszych. można jedynie odnieść wrażenie, że jest to 
próba zrzucenia problemu na samorząd. biorąc pod uwagę koszty 
utrzymania tych dróg „serwisowych” przez gminę, której budżet 
przy wielości zadań, obciążony zostałby w znaczący sposób oraz 
przeniesienie problemu tak dużego ruchu pojazdów na samorząd 
gminny, władze gminy nie akceptują tego rozwiązania projektowe-
go. uważamy, że gdy dodamy do tego zaproponowane rozwiąza-
nia włączeń poprzez skrzyżowania do drogi krajowej, osiągniemy 
efekt zakorkowanych dróg serwisowych, dróg gminnych i skrzyżo-
wań w godzinach szczytu, co w żaden sposób nie poprawi bezpie-
czeństwa, komfortu ani czasu przejazdu, na co z taką nadzieją cze-
kali samorząd gminy słupno oraz mieszkańcy. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że w centrum słupna przy obecnej zabudowie obsługi-
wanej bezpośrednio z drogi krajowej nie ma miejsca na drogi ser-
wisowe po obu stronach, ponieważ w efekcie przebiegałyby one 
w bardzo bliskiej odległości od zabudowań, a w skrajnych przypad-
kach w odległości 4 m od istniejących budynków mieszkalnych, na 
co nie zgadzają się mieszkańcy. jeżeli ideą przebudowy Dk62 jest 
poprawa jedynie ruchu tranzytowego, to należy rozpocząć budowę 
obwodnicy, która ten ruch tranzytowy przejmie bez uszczerbku 
dla użytkowników dróg, omijając tereny zurbanizowane na tere-
nie gminy słupno”. Stanowisko te podtrzymane jest przez Wójta do 
dnia dzisiejszego. W odpowiedzi na nasze analizy poparte konsulta-
cjami przez mieszkańców otrzymaliśmy pismo po przeszło pół roku. 
Projektanci długo zastanawiali się nad naszymi wnioskami i dopiero 
we wrześniu przysłali swoje analizy, w których odrzucono nasze żą-
dania. niektóre z nich miały zostać poddane ponownej analizie, tak 
jak przejście podziemne na wysokości kościoła i żłobka. jednak już te-
raz wiemy, że nie została uwzględnione nawet tak ważna dla bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców przeprawa. Dlatego w grudniu firma 
projektowa eGiS zwróciła się z prośbą o wydanie opinii w zakresie 
projektowanych rozwiązań nowej inwestycji. W odpowiedzi ponow-
nie wysłaliśmy nasze analizy potwierdzone konsultacjami z miesz-
kańcami i zwróciliśmy uwagę na istotne pod względem bezpieczeń-
stwa miejsca naszego terenu. 
W związku z powyższym w dniu 17 stycznia 2022 roku odbyło się po-
siedzenie Komisji oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych przy GDDKia. 
W spotkaniu wzięły udział m.in. przedstawiciele firmy egis, GDDKia, 
ministerstwa infrastruktury, urzędu miasta Płocka, PGW WP, nad-
leśnictwa Płock, urzędu Gminy Słupna, bodzanowa oraz urzędu mar-
szałkowskiego Województwa mazowieckiego. Z istotnych dla Gminy 
Słupno spraw ustalonych na posiedzeniu była propozycja ministra in-
frastruktury dla zaprojektowanego podziemnego przejścia dla pieszych, 
np. zakładająca rezygnację z tego przejścia z uwagi na zaprojektowanie 
dwóch przejść dla pieszych w poziomie jezdni: w rejonie cmentarza i ron-
da na Wykowo. Dla osób nie mieszkających w gminie wydaje się to takie 
proste, że matka chcąc zaprowadzić swoje roczne dziecko do żłobka ist-
niejącego przy ulicy Warszawskiej, zaparkuje samochód na istniejącym 
od lat parkingu przy Kościele, i z dzieckiem na ręku pójdzie do przejścia 
usytuowanego na wysokości cmentarza, żeby przejść na drugą stronę 
ulicy. ma również możliwość iść w stronę wybudowanego nowego ron-
da przy zjeździe na bodzanów lub Wykowo. Dlatego 31 marca 2022 roku 
ponownie wystąpiliśmy do GDDKia z pismem o ponowne rozpatrzenie 
naszej sytuacji. Zaznaczyliśmy, że prognozy i analizy ruchu wykonane na 
potrzeby tej koncepcji w 2020 roku potwierdzają, że ulica Warszawska 
ma natężenie ruchu ponad 16 tys. pojazdów na dobę i „nawet urucho-
mienie w kolejnych latach drogi ekspresowej s-10 i obwodnicy aglo-
meracyjnej Warszawy nie poprawi sytuacji słupna z uwagi na fakt, iż 
warunki ruchu w okresie prognozy tj. do 2045 roku, przez cały okres 
analizy będą złe”. Dla porównania w miejscowości Łąck (DK60) wyniki 
natężenia ruchu w 2020 roku to 13 542 pojazdów na dobę i to znajduje 
swoje uzasadnienie do budowy obwodnicy. Dodać należy, że droga krajo-
wa na terenie gminy Słupno to nie tylko przejazd tranzytowy ale w dużej 
mierze skumulowany ruch wewnętrzny, a co za tym idzie rozwiązania 
koncepcyjne powinny to uwzględniać. „budowa obwodnicy słupna jest 
jednym z takich rozwiązań”. 
oczywiście otwarte pozostaje pytanie - czy rozbudowa drogi kra-
jowej nr 62 na odcinku Płock-Wyszogród wg przyjętej koncepcji 
w ogóle powstanie? W planach przetargowych GDDKia koncepcja 
była ujęta już w 2021 roku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. i nic. Ko-
lejne pytanie to - czy jest realny do zrealizowania koszt tej inwesty-
cji, który dziś przekracza 400 mln złotych? Pamiętajmy, że sytuacja 
gospodarcza w Polsce się komplikuje.
na te pytania nie znamy odpowiedzi. Wójt marcin Zawadka otrzymał 
jedynie ustne zapewnienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i autostrad, że koncepcja będzie realizowana. mimo, że wójt, radni 
i mieszkańcy Gminy wielokrotnie wykazywali konieczność budowy 
obwodnicy i negatywnie opiniowali tą koncepcje. Dlatego w tym 
momencie władze gminy zmuszone są zapewnić mieszkańcom naj-
korzystniejsze rozwiązanie, wierząc, że jednak coś w przyszłości się 
zmieni i przebudowa nigdy nie powstanie. 

joanna Wereszczyńska
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12 grudnia 2019r.-
pismo do GDDKiA 
 i EGIS Poland S.A.

29 luty 2020r. -
pismo z Ministerstwa

Infrastruktury

3 września 2020r. -
pismo od GDDKiA

9 kwietnia  2020 r.-
pismo od GDDKiA

9 grudnia 2019r.
Koncepcja rozbudowy

drogi DK 62
 

negatywne stanowisko
Gminy Słupno  oraz 

wniosek o budowę obwodnicy
 

stanowisko Gminy Słupno o
konieczności budowy obwodnicy

wraz z analizą natężenia ruchu na
drodze DK62

Uchwała Rady Gminy
Słupno  z dnia 

17 grudnia 2019r.

27 stycznia 2020 r. -
pismo do: 
- Prezesa Rady Ministrów,
- Ministra Infrastruktury
- GDDKiA,
- Wicemarszałka Sejmu,
- Posłów na Sejm

26 luty 2020 r. -
pismo do. GDDKiA

oraz EGIS

11 stycznia 2021r. -
pismo do  EGIS

21 grudnia 2020r. -
pismo od EGIS

31 marca 2022r. -
pismo do  GDDKiA

wniosek o ponowną analizę budowy
obwodnicy popartą wynikami

natężenia ruchu

17 stycznia 2022 r. - spotkanie
Komisji Oceny Przedsięwzięć
Inwestycyjnych przy GDDKiA

20 kwietnia 2022r.
 ULTIMATUM  GDDKiA

(bez uwzględnienia przejścia
podziemnego na wysokości CUS

(dawniej GPS)
 

pozytywna ocena 
koncepcji DK62 

Ministra Infrastruktury
 

"nie zdiagnozowano konieczności
technicznej bądź ruchowej uzasadniającej

budowę obwodnicy m. Słupno"

wniosek o wsparcie 
w budowie obwodnicy

oraz negatywna ocena
koncepcji DK62

Wójta i Rady Gminy Słupno

negatywna opinia poparta
konsultacjami z mieszkańcami

prośba o opinie w zakresie
projektowanych rozwiązań

uwzględnienie kilku rozwiązań
zaproponowanych przez Gminę

Słupno m.in. podziemnego
przejścia na wysokości CUS

(dawniej GOPS)

DroGa krajoWa Nr 62 – 
uLTImaTum GDDkia
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zmIeNIamY 
sIĘ DLa Was
W bieżącym numerze Głosu słupna kontynuujemy i przybli-
żamy Państwu jak kolejne sołectwo Gminy słupno zmieniło 
się na przestrzeni kilku lat. 

W tym numerze przypominamy, jak zmieniło się Sołectwo bieli-
no w ostatnich latach. mieszkańcy bielina codziennie jeżdżą tymi 
samymi ulicami, mijają te same budynki, place, skwery. Widzą, 
że przy tych budynkach powstają nowe osiedla. czasem rejestru-
ją jakiś remont, który utrudnia im dojazd do pracy, czy szkoły. 
rzeczywistość wokół nas ciągle się zmienia, ale my, mieszkańcy, 
szybko przyzwyczajamy się do zmian i nierzadko zapominamy, 
jak to było jeszcze kilka lat temu. czy pamiętamy, jak dawniej 
wyglądała arkadia mazowiecka - droga gminna w m. borowicz-
ki Pieńki – bielino – liszyno, który całościowy koszt budowy 
opiewał na kwotę 11 milionów złotych? jak zmieniła się Świetli-
ca Wiejska w bielinie i infrastruktura wokół niej? Popatrzmy na 
zdjęcia i dowiedzmy się co na ten temat mówią mieszkańcy bie-
lina (Sołtys Sołectwa bielino poproszona o komentarz do chwili 
wydania numeru nie udzieliła wypowiedzi w tej sprawie).

obecnie w Sołectwie bielino planowane są następujące inwestycje:
1. sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w bieli-

nie – 11 000,00 zł.
2. sieci wodociągowej w bielinie (do działek o nr ewid. 138/14 

i 138/15) – 2 000,00 zł.
3. sieci kanalizacji sanitarnej w bielinie (do działek o nr ewid. 

138/14 i 138/15) – 4 000,00 zł.
4. montaż 3 szt. lamp solarnych - 20 000,00 zł.
5. budowa placu zabaw dla dzieci w bielinie (budżet gminy – 

50 000,00 zł., fundusz sołecki – 18 020, 20 zł.).
Ponadto zakupiony został grunt pod plac zabaw w bielinie - fun-
dusz Sołecki – 2021 r. - 30 804,35zł ( w tym podział działki i wy-
cena ) 2022 r. - 17 000,00 zł.

agnieszka ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno

„Gmina Słupno zmienia się na lepsze, a to oznacza, że „lep-
sze” dotyczy też bielina. najważniejszą i najbardziej zauwa-
żalną zmianą, na przełomie kilku lat, są inwestycje drogowe. 
na początku lipca 2019r. w ramach arkadii mazowieckiej, zo-
stał oddany odcinek drogi w m. borowiczki Pieńki – bielino – 
liszyno. inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz nowego oświe-
tlenia ulicznego. Przebudowano sieć gazową, wodociągową 
i telekomunikacyjną. Kluczowe znaczenie dla mieszkańców 
miało wybudowanie chodnika oraz ścieżki pieszo- rowero-
wej wzdłuż drogi, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo, 
jak i komfort, chociażby rodzinnych wycieczek rowerowych. 
chlubą bielina jest - świetlica wiejska. a to za sprawą Pani 
Sołtys (niezmiennej od prawie 25 lat), rady sołeckiej, któ-
rej jestem członkiem oraz woli mieszkańców, którzy pie-
niądze sołeckie przeznaczają na doposażenie kuchni, sali, 
remont łazienki, klimatyzację czy też ogrodzenie świetlicy. 
Służy ona zarówno mieszkańcom wsi bielino, jak i wszyst-
kim mieszkańcom Gminy, jako miejsce spotkań rodzinnych. 
bielino na przełomie kilu lat rozwinęło się, przybyło nam 
nowych domów jak i mieszkańców. obserwujemy, że nasza 
młodzież, już nie opuszcza wsi – zostaje, bo wieś się zmie-
niła i wciąż będzie się zmieniać. 
W najbliższej perspektywie mamy budowę placu zabaw dla 
najmłodszych oraz budowę sieci światłowodowej – dla sa-
morządu lokalnego to skok do ekstraklasy regionów posia-
dających najlepszą infrastrukturę teleinformatyczną ”.

joanna Domagalska
mieszanka sołectwa bielino
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WYmIar sPoŁeczNY

Demografia Edukacja 
i wychowanie

Kultura 
i rozrywka

Sport 
i rekreacja

Bezpieczeństwo
w tym 

zdrowotne

Aktywność 
i integracja 
społeczna

WYmIar GosPoDarczY

Przedsiębiorczość Kluczowe
gałęzie gospodarki Rynek pracy

WYmIar ŚroDoWIskoWY

Zasoby naturalne, 
formy ochrony przyrody

Gospodarka
energetyczna

Gospodarka
wodno-ściekowa

Gospodarka odpadami 
komunalnymi

WYmIar PrzesTrzeNNY

Polityka 
przestrzenna Mieszkalnictwo Telekominikacja

Infrastruktura drogowa, 
kolejowa oraz rowerowa. 

Publiczny transport zbiorowy

Powiązania 
funkcjonalne 

z innymi 
ośrodkami

WYmIar INsTYTucjoNaLNY

Finanse komunalne Zasoby instytucjonalne

SŁuPno 2030

sŁuPNo 2030. zakoŃczYŁY sIĘ 
koNsuLTacje ProjekTu sTraTeGII 
rozWoju GmINY
6 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu doku-
mentu strategia rozwoju Gminy słupno do 2030 roku. Nadrzęd-
nym celem konsultacji społecznych było wypracowanie wspólnie 
z mieszkańcami i mieszkankami oraz wszelkimi interesariuszami 
ostatecznej wersji projektu strategii rozwoju Gminy słupno 2030.
Konsultacje społeczne odbyły się w formie otwartego spotkania 
konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 28 marca br. oraz spotka-
nia z radą Społeczno – Gospodarczą w dniu 5 kwietnia br. Spotka-
nia miały na celu prezentację projektu dokumentu oraz wyrażenie 
opinii i zgłoszenie uwag do dokumentu. Ponadto w terminie od 28 
lutego do 6 kwietnia 2022 r. zbierane były uwagi i opinie w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Pro-
jekt Strategii zgodnie z zapisami ustawowymi musiał zostać rów-
nież przesłany do zaopiniowania do regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej, marszałka Województwa mazowieckiego oraz gmin, 
które graniczą z gminą Słupno tj. Płocka, Gąbina, Słubic, radzano-
wa i bodzanowa. Został również w marcu sporządzony wniosek do 
regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska o zgodę na odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Do dnia wydania gazety urząd nie otrzymał odpowiedzi na wniosek.
na potrzeby opracowania Strategii rozwoju Gminy Słupno do 2030 
powstała Diagnoza Społeczno-Gospodarcza i Środowiskowo - Prze-
strzenna Gminy Słupno. Porusza ona wybrane, najważniejsze dla roz-
woju gminy zagadnienia. Dane wykorzystane do analizy pochodziły 
przede wszystkim ze źródeł pierwotnych i były pozyskane z krajo-
wej statystyki publicznej (bank Danych lokalnych Głównego urzędu 
Statystycznego, raportów opracowanych przez instytucje publiczne) 
oraz zasobów informacyjnych gminy. Do analizy porównawczej wy-
korzystano oprócz powyższych danych również dane gromadzone 
w monitorze rozwoju lokalnego - narzędziu Związku miast Polskich, 
pozwalającym na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekono-
micznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji 
w strukturze osiedleńczej kraju (gmin z grupy porównawczej, tj. Łąc-
ka, rzekunia, cichanowa- gminy wiejskiej, Siedlec – gminy wiejskiej), 
charakteryzujących się podobnymi do Słupna możliwościami rozwo-
jowymi. Ważnym punktem odniesienia w analizie danych, w tym for-
mułowaniu wniosków, były także dane dotyczące województwa oraz 
kraju. analiza danych statystycznych została uzupełniona informa-
cjami pozyskanymi od kierowników wydziałów urzędu gminy, jedno-
stek organizacyjnych, a także ankietowymi badaniami mieszkańców 
i obserwacjami.
Diagnozę Gminy Słupno przeprowadzono w trzech etapach. W pierw-
szym etapie na podstawie wstępnej diagnozy określona została 
deklaracja tożsamości gminy oraz deklaracja wizji gminy. W drugim 
etapie w celu potwierdzenia zasadności przyjętej deklaracji tożsa-
mości i wizji gminy przeprowadzono pogłębioną diagnozę gminy 
w pięciu wymiarach – społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzennym i instytucjonalnym.
W kolejnym etapie (trzecim) na podstawie wyników diagnozy po-
głębionej wskazano wyzwania rozwojowe Słupna w analizowa-
nych wymiarach diagnostycznych, które stały się podstawą zde-
finiowania wyzwań strategicznych i w konsekwencji określenia 
celów strategicznych Gminy Słupno w dalszych krokach procesu 
planowania strategicznego. W oparciu o dane i analizy zostały 
sformułowane wnioski z uzasadnieniami w każdym z wymiarów 
na podstawie których określono wyzwania rozwojowe gminy 
w każdym z wymiarów. W bieżącym numerze przedstawiamy 
najważniejsze wnioski w dwóch pierwszych wymiarach tj. spo-
łecznym i gospodarczym. 
Wnioski z analizy sytuacji demograficznej Słupna prezentuje poniż-
sze zestawienie:

WNIosek uzasaDNIeNIe WNIosku

Wzrastająca liczba 
mieszkańców gminy

•	 od 2009 r. liczba ludności zamieszkującej gminę wzrosła o 32,39 % (w 2009 r. liczba ludności wynosiła 6140, natomiast w 2021 – 8129). 
•	 Wg prognoz GuS do 2030 r. liczba mieszkańców gminy wzrośnie o 14,92% (wobec liczby mieszkańców prognozowanej na 2021 r.)
•	 Dynamika zmian populacji była najwyższa w grupie porównawczej. 

Dodatni przyrost naturalny

•	 od 2009 r. w gminie odnotowuje się dodatni przyrost naturalny (więcej urodzeń żywych niż zgonów).
•	 od 2009 r. wzrasta liczba kobiet w wieku prokreacyjnym (15-49 lat).
•	 Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców w 2019 r. w Słupnie był wyższy niż w województwie mazowieckim (gdzie wynosił 0,4) i w kraju (-0,9); choć dynamika zmian 

wskaźnika była ujemna. 
•	 Wskaźnik przyrostu naturalnego gminy osiągnął średnie wartości w grupie porównawczej: niższy wskaźnik odnotował Łąck i ciechanów (tam przyrost naturalny osiągnął war-

tości ujemne); wyższy – Siedlce i rzekuń. Wszystkie gminy z grupy porównawczej odnotowały ujemną dynamikę wzrostu wskaźnika. ujemna dynamika zmian wskaźnika była 
w Słupnie najniższa (co oznacza, że niekorzystne zmiany następowały w Słupnie najwolniej w grupie porównawczej).

•	 liczba urodzeń oraz zgonów na 1 tys. ludności w okresie 2009-2020 w gminie wahała się; dynamika zmian wskaźników: urodzeń i zgonów wykazywała tendencję spadkową 
(wpływając na dynamikę zmian wskaźnika przyrostu naturalnego).
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korzystana sytuacja 
migracyjna

•	 od 2009 r. odnotowuje się dodatnie saldo migracji (więcej osób melduje się na terenie gminy niż ją opuszcza).
•	 Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców w okresie 2009-2020 wahało się; dynamika zmian wskaźnika była ujemna (zmniejszył się dystans pomiędzy osobami meldującymi się na 

terenie gminy i osobami, które się wymeldowują z terenu gminy).
•	 Słupno odnotowuje najwyższy wskaźnik salda migracji na 1 tys. osób w grupie porównawczej w 2020 r. (we wszystkich gminach z grupy porównawczej saldo migracji na 1 tys. 

mieszkańców przyjmuje wartość dodatnią; najniższą wartość wskaźnika osiąga Łąck; wartości średnie osiągają: ciechanów, Siedlce i rzekuń). Dynamika zmian wartości wskaź-
nika jest dodatnia w rzekuniu i Siedlcach (co oznacza, że w tych gminach sytuacja migracyjna poprawia się); najwyższą ujemną dynamiką zmian odnotowano w Słupnie (sytuacja 
pogarsza się najszybciej w grupie porównawczej).

•	 Saldo migracji ludzi młodych (15-39 lat) na 1 tys. mieszkańców jest dodatnie; dynamika zmian – ujemna (co oznacza, że spada saldo migracji). Dynamika zmian salda migracji ludzi 
młodych w Słupnie na 1 tys. mieszkańców jest korzystniejsza niż dynamika zmian salda migracji ogółem. jednocześnie dynamika zmian w tym zakresie kształtuje się na pozio-
mie średnim w grupie porównawczej (ujemną dynamikę zmian, świadczącą o pogarszającej się sytuacji w zakresie migracji ludzi młodych odnotowały ciechanów, Łąck i rzekuń). 
Zameldowania i wymeldowania ogółem w gminie są wynikiem migracji wewnętrznych. Większość osób meldujących się w gminie przeprowadza się z miasta i większość osób 
wymeldowujących się z Gminy przeprowadza się do miasta.

starzenie się 
społeczeństwa

•	 od 2009 r. wzrasta liczba osób w wieku starszym (65+).
•	 od 2009 r. wzrasta wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi
•	 od 2009 r. wzrasta odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji gminy 
•	 na względnie stałym poziomie (niewielka tendencja spadkowa) utrzymuje się udział osób starszych-starszych (powyżej 80 roku życia) w populacji gminy. 
•	 Prognozuje się wzrost liczby osób w wieku 65+ i 80+ 
•	 Prognozuje się wzrost udziału osób w wieku 65+ w liczbie mieszkańców oraz spadek udziału liczby osób w wieku 80+ w populacji Słupna. 

Wnioski z analizy obszaru „edukacja i wychowanie” zawiera poniższe zestawienie:

WNIosek uzasaDNIeNIe WNIosku

zapewniona dostępność 
do zinstytucjonalizowanej 
opieki nad dzieckiem 
do lat 3

•	 Wzrastająca liczba miejsc w żłobku (m.in. w związku ze wzrostem liczby dzieci w wieku do lat 3). W 2015 r. – 18 miejsc / w 2022 r. – 80 miejsc.
•	 Wzrastający odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobku. odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w Słupnie jest najwyższy w grupie porównawczej. Podobnie 

najwyższa jest korzystna dynamika zmian w tym zakresie (sytuacja zmienia się na korzyść najszybciej w grupie porównawczej).

zapewniona dostępność do 
opieki przedszkolnej

•	 Wzrastająca liczba placówek przedszkolnych w okresie 2009-2019. 
•	 Wzrastająca liczba miejsc w przedszkolach (w powiązaniu ze wzrostem liczby dzieci w wieku 3-6 lat).
•	 Wzrastający odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką przedszkolną.
•	 odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną i dynamika zmian wskaźnika w tym zakresie w Słupnie są porównywalne do sytuacji w gminach z grupy porównawczej. 

zapewniona dostępność do 
usług edukacji 
wczesnoszkolnej i opieki 
przedszkolnej

•	 Zlokalizowanie szkół i przedszkoli lub ich oddziałów w większych miejscowościach gminy (w Słupnie, w liszynie i w Święcieńcu).
•	 finansowany przez gminę dojazd uczniów z mniejszych miejscowości do szkół podstawowych w Słupnie, liszynie i Święcieńcu w formie zbiorowego transportu publicznego (4 linie).
•	 85,38% respondentów uważa, że dostępność i jakość edukacji przedszkolnej jest dobra lub bardzo dobra 
•	 81,48% ankietowanych mieszkańców Gminy uważa, że dostepność edukacji wczesnoszkolnej jest bardzo dobra lub dobra 

odpowiadające zapotrze-
bowaniu usługi żłobkowe, 
przedszkolne 
i wczesnoszkolne

•	 od 2016 r. wyższa liczba dostępnych w placówkach wychowania przedszkolnego miejsc niż liczba dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z opieki przedszkolnej (część mieszkańców 
Słupna w wieku do lat 6 uczęszcza do przedszkoli w innych miejscowościach - głównie Płocku). 

•	 Zmniejszająca się liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadająca na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego (część dzieci – mieszkańców Słupna korzysta z opieki 
przedszkolnej w innych gminach, co potwierdza wartość dotacji wypłacanych przez gminę z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych).

Wzrost zainteresowania 
ofertą przedszkolną i zin-
stytucjonalizowanej opieki 
nad dzieckiem do lat

•	 Wzrastająca liczba dzieci korzystających z opieki żłobkowej.
•	 Wzrastająca liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej. 

Dobre wyniki kształcenia 
i korzystne warunki 
nauczania

•	 Wyniki egzaminu ośmioklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego osiągane przez uczniów ze szkół gminy Słupno są wyższe niż wyniki egzaminów osiągane 
przez uczniów w powiecie płockim, jednakże niższe niż wyniki osiągane przez uczniów w województwie mazowieckim i w kraju.

•	 liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela w gminie spada, pozostając w latach 2011-2020 niższa niż średnia krajowa (wynosząca 14 osób na 1 nauczyciela); co daje możliwość 
indywidualnego podejścia do ucznia.

•	 81,48% ankietowanych mieszkańców Gminy uważa, że jakość edukacji wczesnoszkolnej jest bardzo dobra lub dobra.

subwencja oświatowa nie 
rekompensująca wydatków 
ponoszonych przez jsT 
na edukację, wychowanie 
i oświatę

•	 Wyższe wydatki budżetowe na edukację niż suma przychodów z subwencji oświatowej i dochodów gminy w dziale oświata i wychowanie.
•	 Ponoszenie przez Gminę kosztów pobytu dzieci – mieszkańców gminy Słupno w przedszkolach zlokalizowanych poza gminą.
•	 Pozyskanie przez gminę środków z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu gminnym. 

Wzrost liczby osób w wieku 
przedszkolnym i szkolnym

•	 od 2009 r. wzrasta bezwzględna liczba osób w wieku 0-2 lata (dynamika zmian – 22,61%), 3-6 lat (dynamika zmian – 21,93%) oraz 7-12 lat (dynamika zmian -35,35% i w wieku 
13-15 lat (dynamika zmian – 55,19%).

•	 Prognozowany jest dalszy wzrost osób w wieku przedszkolnym i szkolnym (prognozowana dynamika zmian liczby ludności w wieku 0-17 lat w okresie 2021-2030 wynosi 3,9%).

Wnioski z analizy obszaru „bezpieczeństwo” zawiera poniższe zestawienie:

WNIosek uzasaDNIeNIe WNIosku

Wysoki poziom 
bezpieczeństwa 
publicznego i osobistego

•	 niski poziom przestępczości (w 2020 r. liczba oszacowanych, stwierdzonych przestępstw na 1 tys. mieszkańców (9,09) była znacznie niższa niż w województwie mazowieckim 
(20,31) i kraju (19,96). najwięcej stwierdzonych przestępstw miało charakter kryminalny, następnie: przeciwko mieniu, drogowe, gospodarcze, przeciwko życiu i zdrowiu.

•	 Wysoki poziom wykrywalności sprawców przestępstw (w 2020 r. poziom wykrywalności wynosił 82% i był znacznie wyższy niż 
•	 w województwie mazowieckim: 65% i w kraju: 65%).
•	 55,00% badanych mieszkańców Słupna ocenia poziom bezpieczeństwa gminy jako bardzo dobry lub dobry, przeciwnego zdania jest 10,34% badanych
•	 9,30% badanych mieszkańców gminy uznaje bezpieczeństwo za jedną z trzech najmocniejszych stron Słupna.

Niska dostępność do 
podstawowej opieki 
zdrowotnej.
Dobra jakość podstawowej 
opieki zdrowotnej

•	 liczba placówek podstawowej opieki zdrowotnej na 1 tys. mieszkańców (1 na 1 tys. ludności) jest znacznie niższa niż 
•	 w województwie mazowieckim (6 placówek na 1 tys. ludności)
•	 liczba udzielonych w 2019 r. porad na 1 mieszkańca (2,02) jest dwukrotnie niższa niż w województwie mazowieckim (4,04) 
•	 i w kraju (4,52). oznacza to, że część Słupczan prawdopodobnie korzystać z opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania.
•	 od 2010 r. rośnie liczba porad lekarskich udzielonych na 1 tys. mieszkańców, osiągając w 2020 r. najwyższą wartość w grupie porównawczej (1931,11). W pozostałych gminach 

wskaźnik ten jest niższy (najniższy w Siedlcach – 394,73), a dynamika zmian wskaźnika – ujemna (co oznacza, że maleje liczba porad lekarskich na 1 tys. mieszkańców). W Słupnie 
odnotowano dodatnią dynamikę zmian wyżej opisanego wskaźnika na poziomie 46,08%.

•	 48,27% badanych mieszkańców Słupna ocenia jako dobrą lub bardzo dobrą jakość opieki zdrowotnej.



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | marzec-maj 2022 roK10 SŁuPno 2030

Wnioski z analizy aktywności i integracji społecznej mieszkańców zawiera poniższe zestawienie:

WNIosek uzasaDNIeNIe WNIosku

Niska, ale poprawiająca 
się aktywność społeczna 
mieszkańców

•	 W gminie działa 31 organizacji pozarządowych. od 2015 r. na terenie Słupna nie została zarejestrowana żadna fundacja.
•	 Saldo wyrejestrowań nGo-sów jest dodatnie, co oznacza, że więcej organizacji pozarządowych rejestruje niż wyrejestrowuje swoją działalność na terenie gminy.
•	 Wskaźnik organizacji pozarządowych na 1 tys. mieszkańców wynosi 3,81 i jest niższy niż w regionie; natomiast wyższy niż w większości gmin z grupy porównawczej (lepszą sy-

tuację w tym zakresie w 2020 r. odnotował Łąck).
•	 Dynamika zmian wskaźnika organizacji pozarządowych na 1 tys. mieszkańców jest dodatnia – od 2009 r. wartość wskaźnika wzrosła o 45,59%. Sytuacja w tym zakresie poprawia 

się jednak w Słupnie wolniej niż w grupie porównawczej – 3 gminy (Łąck, rzekuń i Siedlce) odnotowały wyższą niż w Słupnie, dodatnią dynamikę wzrostu wartości wskaźnika 
w latach 2009-2020.

•	 44,82% badanych Słupczan twierdzi, że aktywność środowisk lokalnych w Słupnie plasuje się na średnim poziomie, a jako złą lub bardzo złą ocenia ją 27,58% badanych. 

Wysoki poziom wsparcia 
Gminy dla oddolnych 
inicjatyw społecznych

•	 Kwota wypłacanych przez gminę dotacji do zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w 2020 r. nadal jest wyższa 
niż we wszystkich gminach w grupie porównawczej. W 2015 r. wynosiła 85 797 zł., w 2021 r. – 180 000 zł., w 2022 r. – 280 000 zł. oznacza to wysoką świadomość władz gminy 
w zakresie konieczności deinstytucjonalizacji działań.

•	 Gmina udziela dotacji na działania sołectw w ramach funduszu sołeckiego – zwrot gminie części dotacji udzielanych sołectwom w latach 2015-2020 wyniósł blisko 0,5 ml złotych 
(465,691,94 zł).

obniżający się poziom 
wykluczenia społecznego

•	 Spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej oraz gospodarstw korzystających z pomocy społecznej, w tym beneficjentów i gospodarstw poniżej kryterium dochodowego. 
W Słupnie odnotowano w 2020 r. niską wartość wskaźnika udziału beneficjentów pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców (33,46). niższa wartość wskaźnika charakteryzuje 
jedynie rzekuń. Sytuacja w Słupnie poprawia się jednak zdecydowanie wolniej niż w grupie porównawczej (najszybciej sytuacja poprawia się w ciechanowie i rzekuniu)

•	 Spadająca liczba i kwota zasiłków rodzinnych.W Słupnie odnotowano w 2020 r. bardzo niską wartość wskaźnika odsetka dzieci do lat 17, na które opiekunowie otrzymują zasiłek 
rodzinny (ok. trzykrotnie niższą niż w pozostałych gminach w grupie porównawczej). Sytuacja w tym zakresie w Słupnie poprawiała się w latach 2010-2020 najszybciej w grupie 
porównawczej.

•	 Spadająca liczba i kwota dodatków mieszkaniowych. 
•	 Wzrastająca kwota zasiłków pielęgnacyjnych.

Istnienie instytucji i usług 
wspierających integrację 
i aktywność społeczną 
mieszkańców.
Dobra dostępność i jakość 
usług w zakresie pomocy 
społecznej

•	 W ramach cuS działa Punkt Konsultacyjny uzależnień (m.in. udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i w zakresie terapii uzależnień, udostępnianie materiałów 
informacyjnych i informacyjnych, prowadzenie informacji telefonicznej, działalność informacyjno-profilaktyczna), Poradnictwo Psychologiczne (wsparcie psychologiczne dla 
osób dorosłych, młodzieży i dzieci, dla rodziców i opiekunów oraz wsparcie psychologiczne w kryzysie indywidualnym), Klub Wolontariatu (podejmowanie działalności na rzecz 
osób potrzebujących w społeczności lokalnej), Doradztwo Zawodowe (wspieranie w sprawnym poruszaniu się na rynku pracy), Wypożyczalna Sprzętu rehabilitacyjnego (wy-
pożyczanie sprzętu wspomagającego rehabilitację zdrowotną), opiekunowie Dzienni (zapewnienie opieki oraz aktywizacja osób starszych w ramach centrum rozwoju Seniora), 
centrum rozwoju Seniora (wzmacnianie aktywności seniorów poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych, warsztatów, zajęć), asysta rodzinna (towarzyszenie 
rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej)

•	 na terenie Gminy działają koła gospodyń wiejskich (KGW borowiczki Pieńki, KGW liszyno, KGW cekanowo, KGW miszewko Stefany, KGW barcikowo, KGW Słupno, KGW ceka-
nowo, KGW nowe Gulczewo), integrujące społeczność lokalną

•	 na terenie gminy Słupno realizowany jest projekt Słupieńskiej Karty Dużej rodziny (system zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych przez lokalne instytucje i przedsiębior-
ców dla rodzin 3+ jako element integracji społecznej) 

•	 58,62% badanych mieszkańców Słupna uważa, że poziom dostępności i jakości usług świadczonych przez placówki pomocy społecznej jest dobry lub bardzo dobry; przeciwnego 
zdania jest 17,24% badanych. 

Istnienie infrastruktury 
wspierającej integrację 
i aktywność społeczną 
mieszkańców

•	 Gmina dysponuje infrastrukturą wspierającą integrację mieszkańców: budynkiem Gminnej biblioteki Publicznej w Słupnie i budynkiem Gminnego ośrodka Kultury w cekanowie 
•	 na terenie Słupna funkcjonuje 17 jednostek pomocniczych – sołectw, podejmujących działania integrujące mieszkańców w 14 świetlicach wiejskich. 
•	 Zdaniem 36,67% badanych mieszkańców Słupna przestrzenie publiczne są dobrze lub bardzo dobrze zagospodarowane; 33,33% ocenia ich zagospodarowanie jako średnie, a 30% 

- jako złe lub bardzo złe.

W oparciu o powyższe wnioski wyzwania rozwojowe dla Gminy słupno w wymiarze społecznym przedstawiają się następująco:

WYzWaNIa 
rozWojoWe 
GmINY sŁuPNo
WYmIar 
sPoŁeczNY

•	 Dostosowanie isniejącej infrastruktury szkolnej do liczby uczniów
•	 Podniesienie atrakcyjności wszesnoszkolnej oferty edukacyjnej gminy
•	 Dostosowanie infrastruktury i usług (zdrowotnych, społecznych) do potrzeb starzejącego się społeczeństwa
•	 Zapewnienie dostosowanej do potrzeb mieszkańców oferty spędzania czasu wolnego (w tym oferty kulturalnej, 

sportowej)
•	 rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających integracji mieszkańców, w tym zagospodarowanie terenów zielonych
•	 Zwiększenie poziomu aktywności społecznej mieszkańców

Drugim wymiarem diagnozy jest wymiar gospodarczy. Wnioski z analizy obszaru przedsiębiorczość zawiera poniższe zestawienie:

WNIosek uzasaDNIeNIe WNIosku

Wzrastająca liczba 
przedsiębiorców

•	 od 2009 r. wzrasta liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w gminie Słupno; wzrost ten w okresie 2009-2020 (78,95%) jest szybszy niż w powiecie 
(32,62%) i województwie mazowieckim (27,11%). 

•	 Większość podmiotów gospodarczych to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (udział w ogólnej liczbie przedsiębiorców wahał się w badanym okresie w przedziale 
83,10%-86,07%).

stabilna struktura 
działalności 
prowadzonej przez 
podmioty gospodarcze 
zarejestrowane w gminie

•	 najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorcy (96,77%); małe przedsiębiorstwa stanowią 2,84% ogólnej liczby przedsiębiorców; średnie: 0,28% a duże – 0,11%
•	 udział podmiotów prowadzących działalność w usługach jest wysoki (w 2020 r. wynosił 77,51%) i wzrósł w analizowanym okresie o 3,53% 
•	 19,45% przedsiębiorców prowadzi działalność w dziale usługi, 16,84% w dziale rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 11,83% w dziale budownictwo, 11,49% w dziale opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna, a 40,39% w pozostałych działach. 
•	 niewielkie zmiany w struktury działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w Gminie na przestrzeni 2009-2020).

Dość wysoki, lecz malejący 
poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców

•	 Wartość wskaźnika podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru reGon na 1 tys. mieszkańców w 2020 r. dla Gminy Słupno (129,66) była wyższa niż średnia wartość wskaźnika 
w grupie porównawczej (92,64). Dynamika zmian wskaźnika w okresie 2010-2020 wynosiła 31% i była niższa o ponad 10 punktów procentowych niż średnia w grupie porównaw-
czej (41,30%).

•	 Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszańców w wieku produkcyjnym w badanym okresie 
•	 Wysoki udział nowozarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie podmiotów nowozarejestrowanych ogółem gospodarczych (12,66%), wyższy niż powiecie płockim 

(5,32%), regionie (8,53%). W okresie 2009-2020 liczba nowozarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowozarejestrowanych podmiotów wzrosła o 32,98%.
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Niekorzystne perspektywy 
rozwoju działalności 
gospodarczej oparte 
o endogeniczne potencjały

•	 obniżające się zainteresowanie kluczową gałęzią gospodarki (rolnictwem) Słupna – w okresie 2009-2020 spadała liczba osób pracujących w dziale rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo spada oraz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w tym dziale (o 34,48%). od 2018 r. w rejestrze reGon nie są rejestrowane podmioty przetwórstwa 
rolno-spożywczego.

Niewystarczające zasoby 
ludzkie dla prowadzenia 
działalności gospodarczej

•	 brak zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Sytuacja Słupna w tym zakresie jest gorsza niż w grupie porównawczej. Wskaźnik zastępowalności pokoleń na rynku pracy w Słup-
nie był ujemny (wynosił -0,01; podobnie jak w Łącku). W pozostałych gminach był neutralny lub dodatki. Słupno cechowała również (podobnie jak pozostałe gminy) ujemna 
dynamika zmian wskaźnika. W Słupnie była najwyższa z całej grupy porównawczej, co oznacza, że niekorzystne zmiany w tym zakresie następują szybciej w Słupnie niż w innych 
gminach z grupy porównawczej.

Niewystarczające 
wsparcie dla prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez instytucje otoczenia 
biznesu

•	 niewielka liczba instytucji otoczenia biznesu oraz niska liczba podmiotów działających w dziedzinach gospodarki wspierających prowadzenie działalności gospodarczej.

Współpraca gminy 
z przedsiębiorcami 

•	 W Gminie działa rada Społeczno-Gospodarcza - organ doradczy Wójta Gminy. W skład rady wchodzą przedstawiciele firm z terenu Gminy Słupno.
•	 organizowane są wydarzenia integrujące lokalnych przedsiębiorców (wybór przedsiębiorcy roku, bal przedsiębiorców).
•	 51,72% badanych mieszkańców Słupna twierdzi, że gmina stwarza dobre lub bardzo dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości; przeciwnego zdania jest 10,34% badanych.

Dostępne tereny dla 
prowadzenia działalności 
gospodarczej

•	 Gmina oferuje 170 ha terenów inwestycyjnych głównie zlokalizowane w miejscowościach mirosław i cekanowo. 2 ha terenów inwestycyjnych pozostaje własnością Gminy. Pozo-
stałe tereny są objęte prawem własności osób fizycznych lub prawnych. 

•	 75% ankietowanych mieszkańców Słupna uważa, że dostępność do terenów przeznaczonych pod inwestycje jest dobra lub średnia; przeciwnego zdania jest 25% badanych.

Wnioski z analizy rynku pracy zawiera poniższe zestawienie:

WNIosek uzasaDNIeNIe WNIosku

słabo rozwinięty rynek 
pracy, niski poziom 
wynagrodzeń 

•	 W gminie Słupno pracuje 221 osób na 1 tys. mieszkańców (jest to wartość niższa niż w powiecie, regionie (316) i w kraju (255) 
•	 W Słupnie 54,3% pracujących jest zatrudnionych w dziale: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 14,8% w dziale: przemysł i budownictwo, 12,7 % w dziale: handel, naprawa 

pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, 0,9% prowadzi działalność finansową i ubezpieczeniową, obsługę rynku nieruchomości, a 17,2% 
zatrudnionych jest w pozostałych działach.

•	 Średnie wynagrodzenie w gminie wyniosło w 2019 r. 69,35% średniego wynagrodzenia w województwie mazowieckim i 83,61% średniego wynagrodzenia w kraju 
•	 46,15% ankietowanych mieszkańców gminy uważa, że możliwości podjęcia pracy na terenie gminy są średnie; jako złe lub bardzo złe ocenia je 38,46% badanych.

brak zastępowalności 
pokoleń na rynku pracy

•	 różnica liczby mieszkańców w wieku 20-24 lata i 60-64 lata oraz 10-24 lata i 5—64 lata jest ujemna (malała do 2018 r.; od 2018 r. odnotowuje wzrost). oznacza to brak zastępo-
walności pokoleń na rynku pracy.

Wnioski z analizy działalności rolniczej w gminie Słupno zawiera poniższe zestawienie:

WNIosek uzasaDNIeNIe WNIosku

Wysoki potencjał rolniczy 
gminy

•	 67,37% powierzchni Gminy (5048,12 ha) to grunty rolne. 
•	 użytki rolne stanowią 89,46% gruntów rolnych (mniej niż w powiecie płockim; choć więcej niż w województwie mazowieckim). 
•	 Wyższy niż w powiecie płockim (choć niższy niż w województwie mazowieckim) jest udział gruntów leśnych w gruntach rolnych: wynosi on w gminie – 6,66%. niższy niż w po-

wiecie płockim i w województwie mazowieckim jest też udział innych gruntów w gruntach rolnych wynoszący 3,87%.
•	 region płocki (w którym położona jest gmina Słupno) należy do strategicznych obszarów żywicielskich, przesądzających o samowystarczalności żywnościowych województwa 

mazowieckiego.
•	 na terenie gminy przeważają grunty orne o dobrej i średniej jakości.
•	 Gminę charakteryzuje wysoki wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmujący cztery czynniki składowe, tj. jakość gleby, klimat, rzeźba terenu, stosunki wod-

ne). 
•	 98,46% użytków rolnych Gminy to użytki w dobrej kulturze.

Średnio korzystna z punktu 
widzenia prowadzenia 
działalności gospodarczej 
struktura obszarowa 
gospodarstw rolnych

•	 W strukturze gruntów dominują gospodarstwa dysponujące areałem do 15 ha (84,89% wszystkich gospodarstw), w tym 35,85% gospodarstw rolnych to gospodarstwa do 5 ha, 
25,58% - od 5-10 ha, 11,99% - od 10-15 ha. 15,11% gospodarstw dysponuje areałem powyżej 15 ha.

•	 12,29 % powierzchni gruntów rolnych zajmują gospodarstwa do 5 ha, 20,84% - od 5-10 ha, 17,20% - od 10-15 ha, a 48,68% - powyżej 15 ha.

obniżająca się atrakcyjność 
działalności rolniczej

•	 W gminie funkcjonuje 516 gospodarstw rolnych
•	 97% gospodarstw w gminie Słupno prowadzi działalność rolniczą, w tym 98,37% gospodarstw od 1-5 ha, 99,24% - od 5-10 ha, 100% - od 10-15 ha i powyżej 15 ha. jest to wartość 

wyższa niż w województwie mazowieckim (89,68%).
•	 97% gospodarstw rolnych na terenie gminy Słupno osiąga dochody z działalności rolniczej, ale aż 50% gospodarstw łączy te dochody z dochodami z działalności z pracy najemnej, 

19,7% z dochodami z tytułu rent i emerytur, a 9,88% z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej 
•	 brak grup producenckich lub innych form współdziałania rolników
•	 Spadek liczby osób pracujących w sekcji rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (od 2006 do 2019 r. o 8,97%)
•	 Prognozowany spadek liczby pracujących rolników, ogrodników, leśników i rybaków.
•	 niski odsetek noworejestrowanych podmiotów w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w liczbie noworejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem 

W oparciu o powyższe wnioski wyzwania rozwojowe dla Gminy słupno w wymiarze gospodarczym przedstawiają się następująco:

WYzWaNIa 
rozWojoWe 
GmINY sŁuPNo
WYmIar 
GosPoDarczY

•	 Zapewnienie systemowego wsparcia przedsiębiorcom (doradztwo, bieżąca informacja)
•	Wspieranie relacji między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i Gminą
•	Wsparcie lokalnych grup producenckich oraz obrotu lokalnymi produktami
•	 ochrona przed presją urbanizacyjną najbardziej produktywnych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gminy

W kolejnym numerze przybliżamy Państwu wymiary - środowiskowy, przestrzenny i instytucjonalny, które posłużyły do określenia celów strategicznych Gminy słupno do 2030 roku.

agnieszka ruclak
zastępca Wójta Gminy słupno
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sŁuPNo NaDaL PomaGa
W Gminie słupno od samego początku wybuchu działań wojen-
nych na ukrainie wspieramy tych, którzy tego potrzebują. już 26 
lutego w południe jako pierwsza z gmin powiatu płockiego ogłosi-
liśmy zbiórkę dla mieszkańców żytomierza – miasta partnerskiego 
z Płockiem. W odpowiedzi na apel zorganizowaliśmy punkt przyj-
mowania żywności. Do akcji dołączyli się strażacy z osP słupno, 
którzy w wolnym czasie otworzyli budynek strażnicy aby przyjąć 
dary od mieszkańców. Dzięki temu już czwartego dnia ze słupna 
wyruszyły trzy transporty dla potrzebujących z żytomierza oraz 
uchodźców, którzy przybyli do Pensjonatu boss w Nowym Grabiu. 
otwarte zostały również dodatkowe punkty zbiórki w jednostkach 
oświatowych, Gok-u, cus. 
Wraz z napływem uchodźców coraz więcej ludzi deklarowało przyję-
cie ich pod swój dach. Pracownicy z urzędu Gminy oraz cuS w Słupnie 
pomagali załatwiać niezbędne formalności, uruchomione zostały spe-
cjalne numery telefonów, a redakcja biuletynu informacyjnego „Głos 
Słupna” wydała specjalny numer w języku ukraińskim. od 16 marca 
w urzędzie Stanu cywilnego można było nadać numer PeSel. jako je-
dyna gmina w powiecie płockim nie wymagaliśmy przy tym zdjęcia, 
gdyż wykonywane było na miejscu w urzędzie Gminy. brak kolejek 
i możliwość wykonania zdjęcia na miejscu spowodował, że wiele osób 
z Płocka i okolic, a nawet z odległej Warszawy, przyjeżdżało do naszej 
gminy dopełnić formalności nadania numeru PeSel.
akcja „Słupno dla ukrainy” nie zwalnia tempa. Wręcz przeciwnie! cze-
go nauczyliśmy się przez ostatnie tygodnie? Że oprócz niezwykle waż-
nych darów materialnych równie istotne jest tworzenie przestrzeni do 
wspólnego poznawania się i wspierania – także dobrym słowem czy 
uśmiechem. nasi przyjaciele z ukrainy uczą się polskiego, instytucje 
i mieszkańcy gminy, z niestrudzonymi wolontariuszami na czele, co-
dziennie niosą pomoc potrzebującym. to pokazuje, że przy odrobinie 
dobrej woli ani inna kultura, ani obcy język nie są żadną barierą. 
jednym z głównych źródeł wsparcia dla obywateli ukrainy są zbiórki. 
Potrzebne jest niemal wszystko – od odzieży, przez leki, artykuły pa-
piernicze, kosmetyki i zabawki, aż po garnki i patelnie. na facebooku pod 
nazwą „Pomoc dla ukrainy ua♥Pl Płock i okolice /Допомога Україні” 
można znaleźć na bieżąco aktualizowane listy brakujących rzeczy. na-
dal zbieramy żywność w sklepie Gram Słupno i lewiatanie Słupno oraz 
Gminnym ośrodku Kultury w Słupnie. mamy również miejsce, gdzie oso-
by przybywające z ukrainy mogą znaleźć dla siebie odzież i obuwie. 

Przypominamy!
Wszyscy obywatele ukrainy wjeżdżający do Polski 
mogą się zgłosić do jednego z centrów recepcyjnych oferujących tym-
czasowe zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc medyczną. jednocze-

śnie w momencie przyjazdu na teren Gminy Słupno należy zgłosić się 
do urzędu Gminy Słupno w celu dokonania rejestracji miejsca pobytu 
obywateli ukrainy.
urząd Gminy Słupno potwierdza tożsamość obywatela ukrainy na 
podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu 
ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku 
osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia, również dokumentu 
potwierdzającego urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PeSel. 
Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu 
unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. 
Kontakt: tomasz ulicki tel. 728 336 798
obywatelowi ukrainy, którego pobyt na terytorium rzeczypospolitej 
Polskiej uznaje się za legalny nadaje się numer PeSel. aby uzyskać 
numer PeSel, należy złożyć wniosek na piśmie w urzędzie Gminy 
słupno, ul. miszewska 8a.
obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z zakresu pomocy spo-
łecznej zajmuje się: centrum usług społecznych w słupnie, ul. 
Warszawska 26 a, 09-472 słupno, www.cus.slupno.eu
artykuły pierwszej potrzeby pochodzące ze zbiórek publicznych- 
urząd Gminy Słupno- Pani magdalena Kubacka tel. 728 522 877
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzą-
cej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyży-
wienie obywatelom ukrainy może być przyznane na jego wniosek, 
świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. 
okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. Pomoc finansowa przysługuje zarówno 
osobom fizycznym, jak i podmiotom prowadzącym działalność go-
spodarczą. W celu uzyskania wsparcia, należy złożyć wniosek i zgło-
sić się do centrum usług społecznych w słupnie, ul. Warszawska 
26 a, 09-472 słupno, www.cus.slupno.eu
na terenie Gminy Słupno znajdują się placówki oświatowe: trzy szko-
ły podstawowe, przedszkole oraz żłobek. Dzieci, które przyjechały 
z ukrainy mogą korzystać z placówek. Warunkiem koniecznym jest 
złożenie odpowiedniego wniosku o przyjęcie dziecka do jednostki. 
Dokumenty przetłumaczone znajdują się w poszczególnych instytu-
cjach oraz na stronie internetowej www.slupno.eu. można również 
zadzwonić pod numer: 24 267-95-78

Усі громадяни України, які в’їжджають до Польщі, 
можуть вдатися в один із пунктів прийому (рецепційних 
центрів), в котрих пропонують тимчасове проживання, 
харчування та медичну допомогу. Одночасно, по приїзду до ґміни 
Слупно необхідно вдатись Установи Управління ґміною (Urząd Gminy) 
для реєстрації місця перебування громадянина України. 

Управління ґміни Слупно підтверджує особу громадянина України на 
підставі проїзного документа, (карти поляка або іншого документа з 
фотографією, який дозволяє ідентифікувати особу, для дітей віком до 
18 років документа, що підтверджує народження), та вносить дані до 
реєстру PESEL. Підтвердження особи може відбуватися на підставі 
визнаного недійсним документа, якщо він дає змогу ідентифікувати 
особу. Відповідальна особа: Пан Томаш Уліцкі тел. 728-336-798
Громадянину України, перебування якого визнано легальним 
на території Республіки Польща, присвоюється номер PESEL 
(це одинадцятизначний цифровий код, який використовується 
для ідентифікації фізичних осіб). Щоб отримати номер PE-
SEL, необхідно подати письмову заяву до Управління ґміни 
Слупно, вул. Мішевська 8а.

Обслуговуванням сімейних виплат та виплат соціальної 
допомоги займаються: Центр соціальних служб у Слупно, 
вул. Варшавська, 26 a, 09-472 Слупно.

предмети першої необхідності з благодійних зборів. Управління 
ґміни Слупно- Пані Магдалена Кубацка тел. 728-522-877
Будь-якій юридичній особі, зокрема фізичній особі, яка веде 
домашнє господарство, яка забезпечуватиме проживання 
та харчування громадянам України, за його бажанням може 
надаватися грошова допомога на банківський рахунок не довше 
ніж протягом 60 днів. Термін виплати допомоги може бути 
продовжений в особливо обґрунтованих випадках. Фінансова 
допомога надається як фізичним особам, так і суб’єктам 
підприємницької діяльності. Щоб отримати допомогу, необхідно 
подати заяву та вдатись до Центру соціальних служб у Слупно, 
вул. Варшавська, 26 a, 09-472 Слупно.

У ґміні Слупно є такі навчальні заклади: три початкові школи, 
дитячий садок та ясла. Діти, які приїхали з України, можуть 
навчатись в усіх цих освітніх закладах. Обов’язковою умовою є 
подання відповідної заяви про прийом дитини до закладу:
•	 Початкова школа м. Слупно, вул. Косцельна 16
•	 Початкова школа в Лишині, вул. Вавжинець Сікора 19
•	 Початкова школа в м. Свенценец, Свенценець 10a
•	 Самоврядний дитячий садок «Незапоминайка» м. Слупно, вул. 

Косцельна 13
•	 Комунальний дитячий садок в Слупно, вул. Варшавська 26б
Перекладені заяви доступні в окремих установах та на сайті www.
slupno.eu. Ви також можете зателефонувати до нас: 24 267-95-78

Magdalena Kubacka

kWaLIFIkacja WojskoWa
stosownie do rozporządzenia ministra spraw Wewnętrznych 
i administracji oraz ministra obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 
2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. 
(t. j. Dz.u. z 2022 r. poz. 17) oraz obwieszczenia Wojewody mazo-
wieckiego z dnia 23 lutego 2022 roku o przeprowadzeniu kwalifi-
kacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego 
Wójt Gminy słupno informuje, że w okresie od dnia 29 kwietnia 
do dnia 04 maja 2022 r. przeprowadzona została kwalifikacja dla 
poborowych z terenu gminy słupno. 
obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznaczała ko-
nieczność stawienia się przed Wójtem Gminy Słupno, Powiatową 
Komisją lekarską oraz Wojskowym Komendantem uzupełnień. 
obowiązkowo stawili się mężczyźni urodzeni w 2003 roku, urodzeni 
w latach 1998–2002, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej. 

osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy 
przedstawiała: 

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie toż-
samości; 

2. posiadaną dokumentację medyczną- w celu przedstawienia jej po-
wiatowej komisji lekarskiej; 

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. bez nakrycia głowy; 
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynu-

acji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 
zawodowe ( świadectwo ukończenia lub zaświadczenie ze szkoły 
o kontynuowaniu nauki) w celu przedstawienia wojskowemu ko-
mendantowi uzupełnień.

osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się 
na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie 
niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie po-
winny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską 
w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej 
przyczyny Wójt gminy Słupno z urzędu lub na wniosek przewodni-

czącego Powiatowej Komisji lekarskiej lub Wojskowego Komendan-
ta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej 
grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do 
kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz.u. 
z 2021 r. poz. 372 ze zm.)

monika błaszczyk
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NoWe DzIaŁaNIa PomocY sPoŁeczNej
Placówka jest atrakcyjnym miejscem, w którym dzieci i młodzież 
mogą spędzać czas wolny, miejscem zapewniającym równoczesny 
dostęp do dodatkowych zajęć umożliwiających wszechstronny 
rozwój dzieci, w zakresie podnoszenia ich kompetencji z przed-
miotów kluczowych takich jjak j. polski, matematyka, j. angielski, 
zajęć świetlicowych, grupy wsparcia dla rodziców, jak i usług spe-
cjalistycznych m.in. w zakresie integracji sensorycznej, terapii lo-
gopedycznej, terapii taktylnej oraz terapii wad postawy.
Świetlica ma być również miejscem spotkań dzieci i młodzieży, dlate-
go nie zapominamy o dobrej zabawie. Świetlica została wyposażona 
w nowoczesny sprzęt multimedialny, konsolę XboX, rzutnik, projek-
tor i laptopy przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zakupiono m.in. 
cymbergaja, gry na konsolę XboX (fifa, Hot WeelS, minecraft, 
Harry Potter, neeD for SPeeD). Planowane są turnieje gier, 
liczne spotkania integracyjne oraz pikniki wspierające rozwój dzieci 
i młodzieży w Gminie Słupno.

zajĘcIa DoDaTkoWe
W zajęciach placówki uczestniczyć będą dzieci i młodzież w wieku 
od 6 roku życia do 15 roku życia. W ramach zadania realizowane będą 
również zajęcia animacyjne oraz zajęcia w zakresie pomocy w nauce 
z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski.

GruPa WsParcIa DLa roDzIN z DzIeĆmI
Wspomaganie i rozwój kompetencji rodzicielskich - w jaki sposób?
bezradność i poczucie winy w relacji z dzieckiem to częste problemy, 
z jakimi zmagają się rodzice. budowanie pełnej empatii i zrozumienia 
więzi ze swoimi dziećmi jest często utrudnione, ze względu na liczne 
ograniczenia w naszym własnym postrzeganiu świata, nasze, często 
trudne, doświadczenia z przeszłości lub zachowania, które nas pod-
świadomie blokują przed umiejętnością zachowania zdrowej relacji. 
kompetencje rodzicielskie są umiejętnościami, które są względnie 
stałe, jednak podlegają modyfikacjom ze względu na wpływ otocze-
nia lub zdobywanie nowej wiedzy. Wiele osób chciałoby w sobie na-
prawić, ulepszyć i rozwinąć te kompetencje w taki sposób, by kontakt 
z dzieckiem oraz komunikacja z nim odbywała się w satysfakcjonują-
cy dla obu stron sposób. Wielu rodziców obawia się, że wzorce zacho-
wania, wyniesione z własnego domu, nie spełniają ich oczekiwań- nie 
chcą powtarzać tych samych błędów wychowawczych, które same 
odczuli jako dzieci, w rodzinie, którą tworzą obecnie. Kompetencje 
rodzicielskie są jak najbardziej możliwe do rozwinięcia.
W naszej placówce pomagamy rodzicom zarówno indywidualnie, 
w postaci prowadzenia konsultacji oraz wsparcia psychologicznego, 
jak i grupowo, prowadząc grupę wsparcia na temat rodzicielstwa 
m.in. w zakresie budowanie zdrowych i prawidłowych relacji z dziec-
kiem. należy pamiętać także o tym, że własny rozwój i dbanie o swój 
psychiczny dobrostan także wpływa pozytywnie na nasze kontakty.
Zajęcia grupy wsparcia będą dotyczyć: 
•	 problematyki poprawy kompetencji i większej świadomości siebie 

jako rodzica, 
•	 wszechstronnego rozwoju dzieci i zbudowania kompetencji ro-

dziców i opiekunów w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii, 
poprawy komunikacji w rodzinie i uzyskania poczucia radości i sa-
tysfakcji z rodzicielstwa. 

Zajęcia przeznaczone będą zarówno dla rodziców i dzieci.

INTeGracja seNsorYczNa
Następnym ważnym elementem zadania Wspieranie rodziny są 
usługi specjalistyczne z zakresu poradnictwa: 
•	 terapii logopedycznej, 
•	 terapii taktylnej, 
•	 integracji sensorycznej 
•	 indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej dla dziecka. 
człowiek w swoim świecie otoczony jest przez mnóstwo napływa-
jących z każdej strony bodźców. codziennie widzimy i dotykamy 
olbrzymią ilość przedmiotów o różnych kształtach, kolorach, faktu-
rach, słyszymy przeróżne dźwięki: muzykę, szepty, odgłosy zwie-
rząt i maszyn, smakujemy potrawy, czujemy intensywne zapachy, 
czujemy także swoje ciało, kierujemy nim, żeby wykonać określoną 
aktywność. te wszystkie czynności, które wykonujemy, wymagają 
zaangażowania ze strony układu sensorycznego – nie jest przecież 
tajemnicą, że człowiek odbiera świat poprzez zmysły. Prócz popu-
larniejszych: dotyku, wzroku, węchu, smaku i słuchu, mamy jeszcze 
dwa zmysły: przedsionkowy i proprioceptywny. choć są mniej znane 
od powyższych pięciu, to razem ze zmysłem dotyku są bazowymi 
systemami człowieka, na podstawie których dojrzewają pozostałe 
zmysły. Specjaliści pomogą rodzicom we rozwoju dzieci w zakresie 
poszczególnych usług specjalistycznych. Spotkania odbywać się 
będą indywidualnie lub w niewielkich grupach.

TurNusY reHabIITacYjNe
W ramach zadania wspieranie osób niepełnosprawnych zorga-
nizowany został turnus rehabilitacyjny do Łeby dla 15 osób bę-
dących mieszkańcami naszej Gminy. Wyjazd rehabilitacyjny do 
ośrodka leczniczego jest sposobem, by podreperować zdrowie 
i wypocząć. jest to połączenie zajęć z rehabilitantem, zabiegów 

leczniczych, spacerów i korzystania ze zdrowych, przygotowa-
nych przez dietetyków posiłków.
turnus obejmuje zapewnienie co najmniej 2 zabiegi rehabilitacyjne 
dziennie (np. balneoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, krioterapia, 
hydroterapia, masaże) dla każdego uczestnika turnusu, właściwe dla 
osób ze schorzeniami wyżywienie obejmujące w każdym dniu śniada-
nie, obiad dwudaniowy z napojem i kolację. 
Podstawowym warunkiem korzystania z oferty usług oferowanych 
przez cuS jest status mieszkańca gminy Słupno czyli osoby zamel-
dowane i/lub zamieszkujące na terenie gminy. 
turnus rehabilitacyjny przeznaczony skierowany jest do osób doro-
słych i dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub rów-
noważne (ZuS/ KruS). 
turnusy rehabilitacyjne to połączenie zabiegów prozdrowotnych 
z wypoczynkiem. nikt, kto korzysta z wyjazdu, nie powinien czuć 
przemęczenia z powodu zabiegów, ani nie powinien nudzić się i być 
zmuszonym do rezygnacji z udziału w zajęciach. Specjalistyczna te-
rapia sprawnie jest łączona z wypoczynkiem. 
obecnie trwa nabór na II edycję turnusu rehabilitacyjnego.

zDroWIe
Szczepienia ochronne okazały się najskuteczniejszym dotąd narzę-
dziem zwalczania chorób zakaźnych, które sprzyjają zdrowiu.
Współczesna sztuka lekarska w  walce z  niebezpiecznymi drobno-
ustrojami jest wyposażona w dwa skuteczne narzędzia: antybiotyki 
i szczepionki. coraz częściej odnotowuje się doniesienia o bakteriach, 
które przeciwstawiają się działaniu antybiotyków. Wobec tego faktu 
to szczepionki pozostają dzisiaj jedynym skutecznym 
istnieje również wiele chorób zakaźnych, na  które narażone są 
szczególnie osoby dorosłe. jedynym skutecznym zabezpieczeniem 
przed tymi chorobami i ich groźnymi powikłaniami są szczepienia.
W ramach zadania Promocja i ochrona zdrowia ruszają zapisy na:
•	 Szczepienia ochronne przeciw grypie dla dzieci i dorosłych (160 da-

wek dla dzieci i 120 dawek dla dorosłych razem 280 dawek)
•	 Szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 

(HPV) chroniące przed rakiem szyjki macicy (pełen pakiet obej-
mujący 3 dawki dla 100 osób).

biorąc pod uwagę szczególne znaczenie szczepień, PakIeT szcze-
PIeŃ jest całkowicie NIezaLeżNY oD DocHoDu. oznacza to, iż każ-
dy mieszkaniec Gminy może skorzystać ze wsparcia w tym zakresie.
Kręgosłup pełni kilka bardzo ważnych funkcji. można powiedzieć, 
że stanowi on rusztowanie dla naszych ciał. to właśnie dzię-
ki jego stabilnej budowie utrzymujemy głowę i obręcz barkową 
w prostej pozycji. ochrania on częściami kostnymi rdzeń kręgo-
wy. cechą kręgosłupa jest jego duża ruchomość, dzięki czemu 
nasze ciało lub jego fragmenty mogą się przemieszczać, umożli-
wia on ruch we wszystkich kierunkach, amortyzuje wstrząsy jakie 
powstają podczas ruchu. Kręgosłup jest nam więc niezbędny do 
swobodnego poruszania się. Właśnie z uwagi na to jak jest dla 
nas ważny tak ważna powinna być także profilaktyka wad posta-
wy. W związku z powyższym specjalnie dla mieszkańców Gminy 

Słupno powstał pakiet profilaktyka wad postawy u dzieci, któ-
ra obejmuje diagnostykę, program ćwiczeń, działania edukacyjne 
oraz konsultacje specjalistyczne.
Kolejną propozycją jest Terapia widzenia w skład której wchodzi 
przeprowadzenie badań przesiewowych połączonych z terapią widze-
nia (optometria). treningiem całego procesu widzenia, tym właśnie 
jest terapia widzenia. rozpoczyna się ją ćwicząc takie podstawowe 
funkcje jak lokalizacja w przestrzeni, czy ruchy oczu. W tym samym 
czasie poprawiamy motorykę całego ciała. następnie skupiamy się 
na bardziej zaawansowanych funkcjach wzrokowych – akomodacji 
i widzeniu obuocznym. Pacjent podczas treningu widzenia uczy się 
świadomie kontrolować swoje oczy, w efekcie zmniejszamy dolegli-
wości i staramy się zlikwidować zaburzenia.
Podstawowym warunkiem korzystania z oferty usług oferowanych 
przez cuS jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Słupno. 
jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w zakresie omówionych 
zadań, prosimy o kontakt z centrum usług Społecznych w Słupnie, 
tel. 24 261 91 78, zapraszamy również do śledzenia strony interneto-
wej www.cus.slupno.eu.

uTWorzeNIe GmINNej raDY seNIoróW W sŁuPNIe
W ramach określonych obszarów polityki samorządów lokalnych wobec 
ludzi starszych można odnaleźć wiele działań podobnych, nacechowa-
nych jednak indywidualną specyfiką i różną dynamiką. Do takich należą 
decyzje ze strony samorządów o powołaniu gminnych rad seniorów. 
obserwowany w Polsce proces starzenia się populacji sprzyja akcen-
towaniu potrzeb i roli odgrywanej w społeczeństwie przez seniorów. 
Zarówno rząd, jak i samorządy różnych szczebli opracowują poświę-
cone tej materii dokumenty. Przybierają one różne formy — od strate-
gii polityki senioralnej, po konkretne programy działań na rzecz osób 
starszych i lepszej jakości ich życia. W wielu miejscowościach, w tym 
w Gminie Słupno działają centra aktywizacji seniorów, a samorządy 
starają się dostosowywać przestrzeń publiczną do potrzeb seniorów, 
wspierając m.in. działania organizacji pozarządowych.
także na terenie Gminy Słupno od kwietnia 2022 roku została utworzo-
na Gminna rada Seniorów. celem rady Seniorów będzie podejmowanie 
działań zmierzających do integracji środowiska osób w wieku senioralnym 
oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu społeczności Gminy Słupno.
Do zadań rady Seniorów należeć będzie m.in.:
•	 Współpraca z organami Gminy przy opiniowaniu i rozstrzyga-

niu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób 
w wieku senioralnym.

•	 Zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego prze-
kładanych radzie Seniorów przez Wójta i/lub radę Gminy w Słup-
nie, które dotyczą osób w wieku senioralnym.

•	 inicjowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i cza-
su seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upo-
wszechniania wśród seniorów kultury, sportu, rekreacji i edukacji.

•	 Zapobieganie marginalizacji seniorów w społeczności gminnej, prze-
łamywanie negatywnych stereotypów funkcjonujących wobec osób 
w wieku senioralnym i starości oraz budowanie ich autorytetu.

•	 formułowanie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych dzia-
łań krótko- i długoterminowych na rzecz osób w wieku senioralnym.

•	 monitorowanie potrzeb oraz doradztwo w zakresie profilaktyki 
i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej 
i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu tych osób.

•	 Współpraca z organizacjami społecznymi, które zajmują się pro-
blemami seniorów.

•	 upowszechnianie wiedzy o możliwościach, potrzebach i upraw-
nieniach osób w wieku senioralnym oraz informowanie spo-
łeczności lokalnej o podejmowanych działaniach na rzecz osób 
w wieku senioralnym.

liczymy, iż funkcjonowanie Gminnej rady Seniorów na terenie Gmi-
ny Słupno przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, bu-
dowania aktywności społeczności lokalnej oraz dalszego rozwoju 
współpracy środowiska osób starszych z władzami Gminy Słupno.

magdalena szochner-siemińska
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Liczba odwiedzin Pszok w poszczególne dni tygodnia

Nasz Pszok ma już rok!
PIerWsze uroDzINY Pszok sŁuPNo!

odwiedziny mieszkańców z poszczególnych miej-
scowości przedstawiają się w 2021 r. następująco:

słupno 417

cekanowo 146

Nowe Gulczewo 131

Liszyno 45

borowiczki Pieńki 43

Wykowo 28

miszewko-stefany 16

bielino 14

rydzyno 14

miszewko strzałkowskie 12

szeligi 10

ramutowo 8

sambórz 8

mirosław 6

barcikowo 4

mijakowo 4

stare Gulczewo 2

PSZoK czynny jest we wtorki i czwartki od 9.00 do 19.00, w środy 
i piątki od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.
najwięcej mieszkańców odwiedzało PSZoK w czwartki. lubianym 
dniem odwiedzin była też sobota.

słupno, ul. Pocztowa 7a, 09-472 słupno

PSZOK Słupno rozpoczął swoją działalność w maju 2021 r. 
Przez ten czas mieszkańcy odwiedzili PSZOK 908 razy. Największą liczbę 
odwiedzin, aż 146 zanotowaliśmy w listopadzie. 

co oddawaliśmy do Pszok?

a tak to przedstawia się w procentach…

największą popularnością cieszyły się odpady budowlane i rozbiór-
kowe. mieszkańcy oddali ich w 2021 r. prawie 70 ton. 
ranking popularności pozostałych odpadów przedstawia się nastę-
pująco:

 odpady wielkogabarytowe - 24,8 tony
 bioodpady - 11,6 tony

 zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny - 4,8 tony
 opony - 3,5 tony
 papier - 1,8 tony
 opakowania ze szkła - 0,6 tony
 opakowania z tworzyw sztucznych - 0,4 tony
 chemikalia - 0,1 tony

Odwiedzający PSZOK zaglądają 
chętnie do Punktu Ponownego Użycia 
Odpadów. Kilka z pozostawionych tu 
przez mieszkańców nadal sprawnych 
rzeczy otrzymało szansę na „drugie 
życie”. Nowego właściciela zyskała 

m.in. sztaluga malarska, krzesła, 
hulajnoga, lampy czy klimatyzator. 
Przedmioty czekające na nowych 

właścicieli prezentujemy na stronie 
www.slupno.eu w zakładce Gminna 

Gospodarka Odpadami/PSZOK/Punkt 
Ponownego Użycia w PSZOK.
W PSZOK można bezpłatnie 

wypożyczyć przyczepkę 
samochodową do transportu 

odpadów. W 2021 r. mieszkańcy 
skorzystali z tej opcji 62 razy.

21,12%

9,86%

4,10%

59,43%

0,02%

3,01%
1,57%

0,48%
0,31%

0,10%

 odpady wielkogabarytowe  bioodpady  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
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 opakowania z tworzyw sztucznych  papier
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W szkoLe W sŁuPNIe oDkrYLIŚmY 
NoWe TaLeNTY
szkolny konkurs „mam Talent”
Pierwszy Dzień Wiosny to doskonała okazja aby oderwać się od zajęć 
i pokazać np. swoje zdolności i pasje. W Szkole Podstawowej w Słup-
nie w dniu 21 marca 2022r. odbył się szkolny konkurs „ mam talent” 
oraz konkurs na najładniejszy wiosenny strój. Ponad trzydzieści 
uczniów w dwóch kategoriach wiekowych zaprezentowało swoje 
zdolności i pasje. byliśmy świadkami pięknego widowiska , w którym 
podziwialiśmy taniec nowoczesny i ludowy, śpiew, grę na instrumen-
tach, zdolności plastyczne. Dzięki radzie rodziców oraz probosz-
czowi księdzu markowi Zaborowskiemu każdy uczestnik otrzymał 
drobny upominek, a laureaci i wyróżnieni piękne nagrody rzeczowe. 
Wszystkim uczestnikom i laureatom składamy serdeczne podzię-
kowania i gratulacje! Dziękujemy również uczniom i ich rodzicom za 
przygotowanie pięknych wiosennych strojów
nagrodzeni utalentowani:
Kategoria i - uczniowie klas 1 -3
i miejsce – Pola bezdziek kl. iib gimnastyka, akrobatyka
ii miejsce – Zofia niewiadomska kl. iia taniec nowoczesny

iii miejsce – Kalina Wyrwas gimnastyka
Kategoria ii – uczniowie klas 4 – 8
i miejsce – bartosz onyszko kl. Viiib taniec ludowy oraz robert fron-
czak kl. Viiic gra na saksofonie i akordeonie
ii miejsce – bartosz Kościuk kl. Viiib modelarstwo
iii miejsce – antoni Kwiatkowski gra na trąbce
Wyróżnienia:
amelia janczarek kl. Viiia animacje, rysunek
nelli bołtrukiewicz kl. Va śpiew

na początku kwietnia w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku, odbyły 
się międzypowiatowe finały w minikoszykówce i koszykówce mło-
dzieżowej dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji stanęły reprezenta-
cje, które wywalczyły mistrzostwo powiatu: płockiego (SP21 i SP20), 
płockiego ziemskiego (SP Słupno) i sierpeckiego (SP2 i SP3). Stawką 
był awans do finałów wojewódzkich w dwóch kategoriach wiekowych 
- „dzieci” i „młodzież”. młodsze drużyny dziewcząt i chłopców wywal-
czyły ii miejsce na podium, w grupie starszej, dziewczęta iii, a chłopcy 

ii. najlepiej punktującymi zawodnikami byli: Krzysztof rokicki (12p), 
Piotr Porębski (10p), antek Siwek (18p) i bartek onyszko (16p).
W szkole mamy również talenty recytatorskie. troje uczniów z klasy 
Viii a - Karina Świderska, mikołaj Głód i aleksandra Piechna, przygo-
towanych pod kierunkiem p. aldony owczarek, wzięło udział w kolej-
nej edycji powiatowego, międzyszkolnego konkursu recytatorskiego 
- „Polubić poezję Władysława broniewskiego”, zorganizowanej przez 
liceum ogólnokształcące im. Wł. jagiełły w Płocku. Zajęcie trzecie-
go miejsca przez Karinę Świderską jest dla nas zaszczytem i zachętą 
do podejmowania dalszych wyzwań. Gratulujemy serdecznie uczen-
nicy oraz dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.

mk

DzIeŃ Dobra W sP W LIszYNIe  
I ParaFII ŚW. marcINa W sŁuPNIe
„bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje’’ ( jan Paweł 
II) Te słowa jana Pawła II i innych ważnych osób towarzyszyły nam 
w piątek 22 kwietnia w Dniu Dobra w szkole w Liszynie.
Kila dni wcześniej zarejestrowaliśmy naszą placówkę i dołączyliśmy 
do ogólnopolskiej akcji caritas, organizowanej po raz pierwszy w tym 
roku -pod hasłem Dzień Dobra. Ze względu na dramatyczną sytuację 
na ukrainie i wielką liczbą uchodźców przyjętych w naszym kraju, 
znaczna część zebranych funduszy zostanie przeznaczona na miej-
sca, które stały się dla nich domem.
W piątek rano wolontariuszki z klas Vii i Viii wręczały swoim ko-
leżankom i kolegom cytaty o czynieniu dobra i pierniczki z logo 
caritas. W międzyczasie przygotowaliśmy kiermasz zabawek 

przyniesionych przez dzieci i słodyczy- ciast upieczonych przez 
mamy naszych uczniów. 
akcja sprawiła dzieciom wiele radości, za drobną kwotę mogły kupić 
sobie zabawkę czy książeczkę, a tym samym wesprzeć osoby potrze-
bujące pomocy.
W niedzielę, 24 kwietnia, wolontariusze z naszej szkoły, z wielkim za-
angażowaniem kwestowali przy kościele w Słupnie. jak zawsze mo-
gliśmy liczyć na hojność naszych parafian i ich otwarte serca .
Zebrane środki przekażemy do siedziby caritas w Płocku.
to były dobre dni. Pamiętajmy, że pomagać może każdy, zawsze 
i wszędzie!
Dziękujemy wszystkim za wsparcie tej szlachetniej akcji!
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WIosNa W LIszYNIe
A wiosną w Liszynie
Kto chce, może po zimie
Mieć lodowate serce.
To jakby szklankę soli do ciasta – zamiast cukru.
Bo nawet przy pięknej pogodzie
Można kogoś zostawić na lodzie
W kiełkach, pączkach zielonych.
Pączkach bez lukru.

A wiosną w Liszynie
Istnieją powody
Żeby jednak przełamywać lody
I zamiast tej soli jednak cukru.
Wanilią, anyżem niechaj sypnie
W kiełkach, pączkach zielonych.
Pączkach z nadzieniem
Które rozkwitnie. (m.r.)

Wiosna w liszynie stanęła na wysokości zadania i… przyszła. nie prze-
ziębiła się z powodu chłodnego przyjęcia – powitaliśmy ją zabawą, poka-
zem talentów i premierą najnowszego przedstawienia, które opowiada 
o tym, że spełnienie marzeń nie gwarantuje szczęścia, korona czasem 
rani głowę a lekceważenie zakrętów na drodze do celu zwiastuje kraksę. 
liszyńską wersję „balladyny” na podstawie dramatu juliusza Słowac-
kiego nagraliśmy z myślą o roku romantyzmu Polskiego. 
22 marca pytań o wodę nie baliśmy się jak ognia – Światowy Dzień 
Wody upłynął na drążeniu – kropla po kropli – tematu związanego 
z odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Kilkanaście dni póź-
niej uczestniczyliśmy w zajęciach ze… zrozumienia i empatii z okazji 
Światowego Dnia autyzmu.
„erfolg hat nur der, der etwas tut wahrend er auf den erflog wartet” 
(Sukces osiąga ten, kto coś robi podczas czekania na sukces”) – nie 

próżnowaliśmy. W konkursie „ich mag Deutsch” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Słupnie Zosia niewinowska zajęła 1. 
miejsce, arina Zaiko – 3., a aleksandra izydorska otrzymała wyróżnie-
nie. Dziewczyny rozwiązywały test wiedzy oraz przygotowały pracę 
plastyczną przedstawiającą antonimy języka niemieckiego. Dla Zofii 
podwójne brawa: 1. miejsce w i ogólnopolskim konkursie plastycz-
no-językowym DacHl-marcHen. Zadaniem, z którym mierzyli się 
uczestnicy, było przeczytanie i zilustrowanie jednej baśni pochodzącej 
z krajów niemieckojęzycznych. Praca Zofii została oceniona najwyżej 
w kategorii 11 – 15 lat, natomiast w kategorii wiekowej 6 – 10 lat wyróż-
niona została praca amelii Zyznowskiej z klasy drugiej. 
„amazing things happen when you try” – niezwykłe rzeczy dzieją się, 
kiedy próbujemy, więc... próbowaliśmy podczas warsztatów języko-
wych poświęconych Wielkanocy. tropiliśmy poukrywane na terenie 
wokół szkoły wielkanocne cudeńka, do których doprowadziła nas do-
bra znajomość angielskiego i niemieckiego. niezwykłe rzeczy dzieją się 
też podczas projektu „Words of words”, podczas którego wymieniamy 
się wiedzą z zakresu znajomości języka angielskiego z uczniami z in-
nych krajów. W tym roku wymieniliśmy się kartkami świątecznymi, 
pisaliśmy wspólnie opowiadania, dzieci z turcji uczyły nas przedsta-
wiać się w ich języku. Każda grupa nagrała „Wonderful World” louisa 
armstronga – z nagranych fragmentów powstał teledysk. 
Kurczaki na naszych oczach wykluwały się z … papieru i masy pla-
stycznej, baranki zaprezentowały plastelinowe rogi a jaja wcale nie 
stawały się mądrzejsze od kury, ale za to bardziej kolorowe. two-
rzenia wielka moc podczas warsztatów plastycznych w klasie drugiej 
i w świetlicy szkolnej. Wielkanoc. 
„W żar epoki użyczą wam chłodu/ tylko drzewa, tylko liście” – 22 
kwietnia, świętując Dzień Ziemi, szczególnie pamiętaliśmy o słowach 
jonasza Kofty. Wytchnienia szukaliśmy w cieniu przyniesionych do 
szkoły młodych roślinek. to część akcji „Gram w zielone” - te roślinki 
zostaną rozlosowane wśród uczniów a później rozkwitną. Wiosna!

,,NajPIĘkNIejsza PaLma 
WIeLkaNocNa” W samorzą-
DoWYm PrzeDszkoLu ,,NIe-
zaPomINajka” W sŁuPNIe

W ramach popularyzowania oraz kultywowania tradycji i zwyczajów 
wielkanocnych związanych z niedzielą Palmową oraz Wielkanocą 
w dniach 28 marca – 4 kwietnia 2022 r. w Samorządowym Przed-
szkolu ,,niezapominajka” w Słupnie został zorganizowany rodzinny 
konkurs plastyczny na ,,najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. 
celem konkursu było pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat 
symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, zaprezentowa-
nie przez dzieci technik ich wykonania i zdobienia oraz przekaz war-
tości i tradycji. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni wychowan-
kowie przedszkola wraz z rodzicami. 
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 60 
prac wykonanych przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prace wyróżnia-
ły się starannością, estetyką wykonania oraz znajomością tradycji. Ze 
względu na dużą ilość uczestników oraz wysoki poziom wykonanych 
prac wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Wszystkie palmy były 
piękne i starannie wykonane. Podczas oceny jury zwracało uwagę na 
własnoręcznie wykonane ozdoby, pomysłowość, trud włożony w wyko-
nanie pracy, umiejętność wykorzystania ozdób i elementów w oparciu 
o tradycję wielkanocną oraz zgodność z regulaminem konkursu. 
niezależna komisja konkursowa w składzie: bożena Wernik - dyrek-
tor Gminnego ośrodka Kultury w Słupnie, anna Kowalczyk - kierow-
nik Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz Grażyna 
maciejewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w liszynie, postano-
wiła nagrodzić 10 uczestników, przyznając 4 wyróżnienia i 6 nagród:
i miejsce - filip brzozowski (gr. Puchatki)
i miejsce - Zosia Stegent (gr. Żabki)
ii miejsce- Hania Staniszewska (gr. Smerfy)
ii miejsce- Karolina leonarcik (gr. tygryski)
iii miejsce- aleksander Walak (gr. tygryski)
iii miejsce- Szymon Kowalski (gr. Wiewiórki)
Wyróżnienia:
•	Bartłomiej	Brzozowski	(gr.	Żabki)
•	Nadia	Nowakowska	(gr.	Żabki)
•	Michalina	Pietrzak	(gr.	Tygryski)
•	Gabriel	Jarząbkowski	(gr.	Puchatki)
laureaci konkursu otrzymali nagrody, a uczestnicy upominki ufundo-
wane przez foto-ryszard umiński. 
Wszystkie palmy można było podziwiać na pokonkursowej wystawie 
zorganizowanej w szatni przedszkola. Wystawa cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wśród dzieci i rodziców, a także wprowadziła wszystkich 
w świąteczny wielkanocny nastrój. uczestnikom dziękujemy za zaanga-
żowanie w nasze przedsięwzięcie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

andżelika michalska 
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W ŚWIĘcIeŃcu WIeLe sIĘ DzIeje…

od kiedy wróciliśmy do nauki stacjonarnej nie przestajemy dzia-
łać. u nas jak zwykle dzieje się wiele ciekawego. Niestety, od koń-
ca lutego, świat wokół nas zmienił się. Tuż za naszymi granicami 
– w ukrainie zaczęła się wojna. Dla dzieci i młodych ludzi to do-
świadczenie, z którym nigdy nie mieli się mierzyć, a jednak stało 
się inaczej. uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do ak-
cji pomocy uchodźcom wojennym. z wielką empatią – codziennie 
przynosili wszystko to, co mogło być potrzebne ludziom, którzy 
właśnie stracili dom i musieli opuścić swój kraj. żywność, środki 
higieniczne, leki – uczniowie przynosili, kierując się słowami jana 
Pawła II „bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”. Na-
uczyciele i rodzice wzięli także udział w szkoleniu on-line na temat 
„jak rozmawiać z dziećmi o wojnie”. staraliśmy się i nadal to robi-
my, aby nasi uczniowie w pełni rozumieli trudną sytuację swoich 
rówieśników z ukrainy.
nasze życie toczy się jednak dalej i pomimo trudnych dni, staramy się jak 
najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków. W czwartek, 3 marca 
w Gminnym ośrodku Kultury w bielsku odbyło się spotkanie podsumo-
wujące tegoroczny finał WoŚP. naszą szkołę reprezentowała uczenni-
ca kl. Vii iga c. 7 marca był kolejnym ważnym dniem dla uczniów naszej 
szkoły, a w szczególności klasy i. Pierwszaki stały się prawdziwymi czy-
telnikami naszej szkolnej biblioteki. W skupieniu i z powagą uroczyście 
przyrzekli, że będą kochać książki i szanować je, korzystać z ich mądrości 
i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.
bardzo fascynującym wydarzeniem był wyjazd do Parku Wodnego 
Suntago. Świetna zabawa, połączona z nauką pływania z pew-
nością na długo zostanie w pamięci dzieciaków. kolejnych dniach 
świętowaliśmy Dzień Kobiet. odbywały się spotkania klasowe, 
a życzeniom i miłym słowom nie było końca. tego dnia oczywiście 
królowały tulipany. 
14. marca obchodziliśmy Światowy Dzień liczby π. W tym dniu swo-
je urodziny obchodzili również albert einstein i polski matematyk – 
Wacław Sierpiński. liczba Pi od tysiącleci fascynuje naukowców i ma 
swoich wiernych wielbicieli, do których zaliczają się również ucznio-
wie naszej szkoły. W naszej szkole uczniowie z poszczególnych klas 
wykonali prace plastyczne dotyczące liczby Pi, przygotowali słodkie 
poczęstunki pi- babeczki. było bardzo ciekawie, a matematyka oka-
zała się nie być aż tak straszna. nie zapomnieliśmy także o Dniu św. 
Patryka. 17-go marca w szkole królował kolor zielony, słuchaliśmy 
irlandzkiej muzyki i tańczyliśmy tradycyjny taniec irlandzki. ucznio-
wie poznali historię św. Patryka i szukali skarbu skrzata leprechaun, 
który ukrył go na końcu tęczy.
i tak nadszedł 21 marca, czyli pierwszy dzień wiosny, dla uczniów 
„dzień wagarowicza”. uczciliśmy go w sposób szczególny – wycieczką 
do Płocka. Pierwszym etapem wycieczki była gra miejska poprowa-
dzona przez przewodnika z Płockiej lokalnej organizacji turystycz-
nej, w trakcie której uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek 
o swoim mieście i jednocześnie jednym z najstarszych polskich miast. 
Kolejnym przystankiem była manufaktura Słodyczy-Słodko Zakrę-
cone gdzie nasi „wagarowicze” przygotowali samodzielnie kolorowe 
lizaki. na koniec wszyscy spotkali się w Hotelu tumskim na pysznym 
obiedzie połączonym z lekcją savior-vivre.
W ostatnich latach tradycją naszej szkoły były tzw. dni otwarte, 
które dają możliwość przyszłym naszym uczniom zapoznania się ze 
szkołą, poznania jej niejako „od podszewki”. W tym roku 26. mar-
ca, po raz pierwszy od początku pandemii, mogliśmy znowu gościć 

w swoich progach przyszłych pierwszoklasistów. rodzice oraz wrze-
śniowi uczniowie mogli przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka, 
ale też wspaniała zabawa. nasi goście zostali przywitani przez człon-
ków Samorządu uczniowskiego i Panią Dyrektor, która opowiedzia-
ła o szkole. Podkreśliła, że naszym ogromnym atutem są świetnie 
wyposażone sale dydaktyczne i szeroka oferta zajęć dodatkowych. 
Szkoła uczciła także Światowy Dzień Wody, organizując zajęcia 
i warsztaty, na których uczniowie poznali tematykę związaną z glo-
balnymi wodnymi wyzwaniami.
W ostatnim dniu marca odbył się pierwszy przegląd piosenki anglo-
języcznej pod hasłem „let’s sing in english”. był to dzień pełen wra-
żeń zarówno dla przedszkolaków, jak i dla uczniów klas i-iii. Wszyscy 
wykonawcy włożyli dużo wysiłku w przygotowanie swoich występów 
niektórzy poczuli chęć do nauki języka angielskiego, tylko po to, aby 
zrozumieć treść piosenek na szczególne wyróżnienie zasługuje Wik-
toria b., która porwała publiczność do śpiewu, przy piosence Paranoia. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje tego wydarzenia!. 
Pozostając w kręgu anglojęzycznym, dzieci wzięły udział w między-
narodowym konkursie z języka angielskiego big challenge , spraw-
dzając swoje umiejętności, nie tylko językowe, ale też z tiK. na-
tomiast uczeń klasy Viii, Wiktor G. znalazł się w ii etapie igrzysk 
Przedmiotowych z języka angielskiego.
2 kwietnia obchodziliśmy międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 
Z tej okazji uczniowie klasy iii na zajęciach bibliotecznych recytowały 
wiersze jana brzechwy. Wzięliśmy także udział w akcji „nie bądź zie-
lony w temacie autyzmu, bądź niebieski”.
na początku kwietnia uczniowie z klas Vii i Viii wzięli udział 
w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego Weltsprachen 
Kinder. Zatem nie tylko język angielski, ale także niemiecki jest 
w naszej szkole bardzo lubiany. 

bardzo zaskakujący był dla nas 5 kwietnia. Zupełnie nieoczekiwanie 
dostaliśmy możliwość wyjazdu do teatru Dramatycznego w Płocku 
na spektakl pt. „balladyna”. Przez ponad dwie godziny śledziliśmy 
z wielkim zainteresowaniem losy bohaterów dramatu. romantyczny 
dramat o wielkich ludzkich namiętnościach w nieco uwspółcześnio-
nej wersji okazał się bardzo ciekawy. nieprzemijające, ponadczasowe 
wartości, płynące z desek sceny skłoniły nas do refleksji. to było bar-
dzo ciekawe przedpołudnie, a „balladyna” już nas nie przeraża.
jak już wcześniej wspomniano, w Święcieńcu dzieje się wiele – na po-
ważnie, a czasem trochę mniej. jednym z takich dni był „dzień w bam-
boszach”. Wiele radości i uśmiechu wzbudzali uczniowie i pracownicy, 
którzy tego dnia mieli na sobie…domowe bambosze. 
Pierwsza połowa kwietnia mijała nam także w kręgu tradycji wielkanoc-
nych. jeszcze kilka lat temu tradycją świąteczną było pisanie i wysyła-
nie kartek wielkanocnych do rodziny i przyjaciół. jak piękne i pomysłowe 
mogą one być, możemy przekonać się, oglądając kartki zgłoszone na 
szkolny konkurs plastyczny “Kartka Wielkanocna”. Poza tym, przez dwa 
tygodnie uczniowie klasy Viii prowadzili kiermasz świąteczny, na którym 
oferowali piękne palmy wielkanocne – rękodzieło dzieci i rodziców. 
Wzięliśmy także udział w akcji „Sprzątanie świata” z okazji między-
narodowego dnia Ziemi. to była wspaniała okazja do tego, aby zro-
zumieć jak ważne są nasze działania dla przyszłości Ziemi – nie tylko 
te ogólnopolskie czy globalne, ale przede wszystkim te, które każdy 
z nas podejmuje na co dzień. 
Z wiadomości z ostatniej chwili, najważniejsza jest ta, że Wiktor, uczeń 
klasy Viii znalazł się wśród najlepszych uczniów z języka angielskiego 
w Płocku i powiecie płockim. jesteśmy dumni i gratulujemy.
Zbliża się maj, a zatem dołączamy do akcji „rowerowy maj”, życząc 
wszystkim wytrwałości w dbaniu o kondycję fizyczną, środowisko i po-
pularyzację jazdy rowerowej. Życzymy wszystkim udanej „majówki”. 

renata adamkiewicz
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DeLTa sŁuPNo zDobYWa koLejNe GórY
Po okresie przygotowawczym piłkarze Delty wrócili do rozgrywek 
ligowych.
Zespół macieja Piórkowskiego odnosi bardzo dobre rezultaty i na 
wiosnę nie zaznał jeszcze goryczy porażki. W pierwszej kolejce na 
własnym stadionie w Wykowie zremisowaliśmy 2:2 z orłem Gole-
szyn, następnie remis z iłowem również 2:2, i seria zwycięstw ze Skrą 
Drobin 4:2, ze Stegnami Wyszogród 3:1 oraz wygrana w Łukomiu 2:1. 
cieszy dobra postawa zawodników, jak również debiuty zawodników 
z rocznika 2006/2007 w zespole seniorów (mateusz Samulski oraz 
Gabriel Dąbrówka). Widać, że model, który został zapoczątkowany 
kilka lat temu przynosi dobre rezultaty, i kolejna grupa piłkarzy dalej 
się rozwija w naszym klubie. Przykład rocznika 2001/2002 z którego 
do tej pory nasze barwy reprezentują m.in. Sebastian frejlichowski, 
adam Pokorski, filip Wojcicki czy Wiktor Zawadka pokazuje jak do-
brą pracę wykonują również trenerzy, którzy starają się jak najlepiej 
wprowadzać młodych zawodników do kadry pierwszego zespołu. 
jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe to kadra zespołu Delty Słupno 
2006 liczy 24 zawodników. nastolatkowie trenują 3-4 razy w tygo-
dniu na stadionie w Wykowie. trenerem drużyny jest Damian brzyski. 
Zespół z powodzeniem występuje w i lidze okręgowej junior młod-
szy b2 w okręgu ciechanowsko-ostrołęckim rywalizując o najwyższe 
lokaty, a także bierze udział w turniejach nie tylko lokalnych, ale rów-
nież ogólnopolskich godnie reprezentując gminę Słupno. co więcej, 
zespół często rywalizuje w meczach towarzyskich z drużynami z re-
gionu, by jak najczęściej podnosić swoje umiejętności. 
nasze cele i priorytety nie kończą się tylko na samej piłce nożnej. 
Koncentrujemy się także na wychowywaniu przez sport zgodnie 
z zasadami dydaktyki i etyki obowiązującej w grach sportowych, 
zespołowych. Ponadto czuwamy nad kompleksowym rozwijaniem 
sprawności fizycznej. to również doskonalenie umiejętności współ-
pracy w grupie, motywacji wewnętrznej, ale i intelektualizacja zajęć 
piłkarskich, czyli zgłębiania wiadomości o grze, jej uczestnikach, zna-
czeniu wysiłku i odżywiania. W najbliższym czasie 8 maja zagramy 
mecz ligowy na stadionie w Wykowie z orlętami baboszewo, po tym 
meczu nastąpi reorganizacja ligi i będziemy się mierzyć się z takimi 

przeciwnikami jak narew ostrołęka, mKS ciechanów, WKra Żuro-
min, Wymakracz Długosiodło, opia opinogóra. 
Delta Słupno 2008 składa się z 20 zawodników trenujących 4 razy 
w tygodniu oraz rywalizujących w każdy weekend w rozgrywkach li-
gowych. W okresie zimowym zespół brał udział w wielu turniejach, 
w których zajmowaliśmy najwyższe miejsca na podium, jak również 
i bywaliśmy poza nim. W okresie zimowym drużyna odbyła sporo gier 
kontrolnych z drużynami starszymi dzięki czemu mogła zebrać dużo 
piłkarskiego doświadczenia. Planem na przyszłość jest zajęcie zado-
walającego miejsca w lidze, natomiast w okresie wakacyjnym odbycie 
kilku gier kontrolnych. Drużyna również na początku sierpnia wybie-
rze się do lichenia na obóz sportowy. 
Delta 2010 drużyna składająca się głównie z zawodnikow uro-
dzonych w 2010 roku ale również z 2 chłopców urodzonych rok 
później. Druzyna składa się z 16 zawodnikow którzy trenuja 3 razy 
w tygodniu oraz uczestniczą w rozgrywkach ligowych które odby-
wają się w każdy weekend. W wyżej wymienionych rozgrywkach 
Delciaki zajmują 2 pozycje w tabeli za Wisłą Płock z którą osią-
gnęli remisowy wynik (1-1) na boisku rywala.
Delta 2010 uczestniczyła w marcu w międzynarodowym turnieju 
api cup Zakopanem. chłopcy reprezentujący gminę Słupno w tym 
turnieju zajmują wysokie 8 miejsce na 30 możliwych w tym turnieju. 
W okresie zimowym team uczestniczył w wielu turniejach halowych 
w których jeśli nie udało się wygrać to zawsze cieszyliśmy się z po-
dium. W bardzo prestiżowych rozgrywkach halowych na mazowszu 
dotarliśmy do ścisłego finału, który odbywał się w Warszawie. osta-
tecznie zajęliśmy 5 miejsce, co jest bardzo dobrym rezultatem. jeśli 
chodzi o plany na przyszłość to przede wszystkim rozwój sportowy 
oraz wychowawczy każdego z chłopców. trenerem zespołów Delta 
2008 oraz 2010 jest jarosław iwanowski.
Delta Słupno 2011 gra w rozgrywkach PoZPn ligi orlik u11. Zespół 
reprezentuje klub na turniejach na szczeblu okręgu, województwa - 
tymbark cup - awans na finał wojewódzki jak i kraju turniej baSf 
Procam. Zespół bardzo perspektywiczny i harmonijnie rozwijający 
się pod wodzą trenera arkadiusza Ławnickiego. Dzięki dobrej pra-

cy Zarządu klubu na orlik do liszyna udało się przyciągnąć jeden 
z najlepszych turniejów dla dzieci, wypomniany wyżej turniej baSf 
Procam. będzie to wspaniała przygoda dla chłopców z tej kategorii 
wiekowej, jak również wspaniała promocja naszej Gminy Słupno. Po-
czątek turnieju 11 maja godz. 9.00 orlik liszyno.

Tomasz marciniak

Plan na najbliższy czas, zapraszamy do kibicowania:
seniorzy:
21.05 godz. 11.00 Delta słupno – błękitni Gąbin
28.05 godz. 11.00 Delta słupno – mazur Gostynin
2006:
8.05 godz. 11.00 Delta słupno – orlęta baboszewo
2008:
7.05 godz. 13.00 Delta słupno – Lwowianka Lwówek
11.05 godz. 17.30 kasztelan sierpc – Delta słupno
14.05 godz. 10.00 Delta słupno – kasztelan sierpc
21.05 Fea Gostynin – Delta słupno
28.05 godz. 15.00 Delta słupno – Wisła Płock
2010:
7.05 godz. 10.30 Fea Gostynin – Delta słupno
14.05 godz. 12.00 Delta słupno – kasztelan sierpc
22.05 godz. 18.00 stoczniowiec Płock – Delta słupno
28.05 godz. 13.00 Delta słupno – Wisła Główina-sobowo
2011:
11.05 godz. 9.00 orlik Liszyno: Turniej Procam basF
16.05 Tymbark cup Finał Wojewódzki 

Wszystkie informacje o klubie można znaleźć na https://www.face-
book.com/deltaslupno

Klub Sportowy Greens Słupno rozpoczął swoją działalność 5 paź-
dziernika 2015 roku i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś. rozpoczy-
naliśmy od obozów dla dzieci, organizowanych w kraju. Wraz z roz-
wojem naszej organizacji, pozyskaniem wychowawców, trenerów, 
spełniających najwyższe standardy szkoleniowe i pedagogiczne, roz-
szerzaliśmy naszą ofertę. oczywiście nie było by tego gdyby nie fan-
tastyczna współpraca z naszymi przewoźnikami, którzy dysponują 
nową flotą autokarową. bardzo dobrze przyjęły się również obozy 
narciarskie i snowboardowe organizowane w naszych pięknych gó-
rach. Z roku na rok staramy się rozszerzać naszą ofertę, do której do-
łączyliśmy w ostatnich trzech latach wyjazdy za granicę, obierając na 
letni wypoczynek chorwację i piękną austrię i Włochy dla amatorów 
białego szaleństwa. W roku 2021 po raz pierwszy udało się zorgani-
zować Sylwestra w górach połączonego z aktywnym wypoczynkiem, 
relaksem i możliwością powitania nowego 2022 roku pod tatrami. 
możemy pochwalić się coroczną stuprocentową obsadą uczestników 
na poszczególne turnusy, co daje nam zastrzyk pozytywnej energii 
do działania i ciągłego doskonalenia, aby sprostać wysokim wyma-
ganiom dzieci i rodziców.
całkowitą nowością jest sekcja pływacka, która doczekała się wy-
stępu przedstawicieli naszego klubu na ogólnopolskich zawodach 
pływackich w mławie.
rok 2022 zapowiada się równie ciekawie jak poprzednie. Zaplanowali-
śmy aż 6 turnusów, na których każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

1. turnus i – chorwacja
2. turnus ii – Wisła
3. turnus iii – Gdynia
4. turnus iV – Półkolonie
5. turnus V – Pobierowo
6. turnus Vi - Półkolonie
Dużym zainteresowaniem cieszy się niezmiennie chorwacja, poło-
żona nad ciepłym adriatykiem. to fantastyczne miejsce dla osób 
kochających kąpiele słoneczne oraz morskie. mamy tam zawsze 
zapewnioną świetną pogodę. Ponadto dużym zainteresowaniem 
cieszy się Gdynia oraz wypoczynek nad polskim bałtykiem w Po-
bierowie. ofertę uzupełniają rodzinna miejscowość adama ma-
łysza, Wisła oraz półkolonie, które okazały się strzałem w dzie-
siątkę. ta forma wypoczynku pozwala uczestnikom codziennie 
korzystać z innych atrakcji bez potrzeby dłuższego wyjazdu poza 
miejsce zamieszkania.
Z nami nie będziecie się nudzić, a wręcz przeciwnie przeżyjecie super 
przygodę, poznacie nowych przyjaciół i mamy nadzieję, że ponownie 
do nas wrócicie.
Zawsze prosimy o uważne zapoznanie się z ofertą przed dokonaniem 
rezerwacji. jeśli nie są Państwo pewni, czy dana oferta jest odpo-
wiednia dla Waszego dziecka (pod względem wiekowym lub realizo-
wanego programu) prosimy o kontakt. Postaramy się rozwiać wszel-
kie wątpliwości i pomóc w wyborze.

Przed każdym wyjazdem na obóz, organizujemy Zebrania infor-
macyjne dla rodziców, podczas których macie Państwo możliwość 
uzyskania odpowiedzi na nurtujące Was pytania, poznanie opieku-
nów swojego dziecka. Daje to rodzicom pełen obraz organizowanego 
wypoczynku i kontroli nad tym, co będzie się działo z ich pociechą. 
Dobra zabawa i bezpieczeństwo dzieci oraz spokojna głowa rodzi-
ców to nasza myśl przewodnia.
już teraz myślimy o wypoczynku zimowym, a szczegóły postaramy 
się przekazać już niedługo.
Serdecznie zapraszamy!!!

Grzegorz Gomułka

kLub sPorToWY GreeNs
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W 2022 roku KS Wilki Słupno będzie realizował zajęcia pływackie 
dla 3 grup pływackich :
•	 Grupa zaawansowana 11-13 lat
•	 Grupa sr-zaawansowana 8-10 lat
•	 Grupa początkująca 5-7 lat 

Zajęcie z racji remontu pływalni Podolanka będą prowadzone na 
pływalni jagielonka i Kobylanka. 
Dodatkowa KS Wilki Słupno do swojej oferty treningów pływackich 
dodał treningi crossfit oraz trening funkcjonalny i indywidualny 
piłkarski. treningi te będą prowadzone na wielofunkcyjnym boisku 
należącym do „ Wilków” . treningi prowadzić będą wyspecjalizowani 
trenerzy z wieloletnim stażem pracy .

arkadiusz krzemiński

ks WILkI sŁuPNo

PrzeDszkoLakI zNóW mają PLac zabaW
Plac zabaw przy samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” 
w słupnie został całkowicie zniszczony przez lipcową gwałtowną 
burzę jaka przeszła przez teren gminy słupno. Teraz dzięki wysił-
kom samorządu oraz ogromnego wsparcia finansowego sponso-
rów najmłodsi mieszkańcy gminy mają do swojej dyspozycji pięk-
ne i bezpieczne miejsce do zabawy. 

Dzięki staraniom Wójta marcina Zawadki udało się w niecały rok od-
budować plac zabaw dla przedszkolaków. nie byłoby to możliwe gdyby 
nie nieoceniona pomoc ze strony lokalnych przedsiębiorców z terenu 
gminy Słupno. Sponsorzy chętnie przystąpili do inicjatywy i nie oszczę-
dzali środków, aby najmłodsi mieszkańcy gminy ponownie mogli bez-
trosko bawić się w interesującym i bezpiecznym miejscu. to dzięki ich 
wsparciu dzieci odzyskały jedno ze swoich ulubionych miejsc zabaw.
odbudowę placu sfinansowały cztery firmy. nawierzchnię zasponso-
rowała firma Ponzio Polska Sp. z o.o.. W zakup zabawek włączyły 
się firma miK beton Sp. z o.p., fundacja Grupy Pern oraz Przedsię-
biorstwo Handlowo-usługowe irP robert radaszkiewicz. całkowity 
koszt inwestycji to 144 476,13 zł.
uroczyste otwarcie odbyło się 5 maja br. przez Wójta marcina Zawad-
kę, Panią edytę Sobolewską – Dyrektora naszego przedszkola oraz 
Gabrysia z grupy „Puchatków”. Przedszkolaki najpierw pokazali tablicę 
przed budynkiem informującą o wsparciu sponsorów, następnie pod 
czujnym okiem pracowników przedszkola, zaprowadzili wszystkich 
uczestników wydarzenia na odbudowany plac zabaw. W wydarzeniu 
wzięli udział również przewodnicząca rady Gminy małgorzata Sa-
wicka, przewodnicząca Komisji oświaty, Polityki Społecznej i bezpie-

czeństwa agnieszka Karpińska-rosiak, a przede wszystkim sponsorzy 
odbudowy: Krzysztof jąderko oraz Kamil turkowski z firmy miK beton 
Sp. z o.o. oraz robert radaszkiewicz. 
Chciałbym podziękować przedsiębiorcom za wsparcie i stworzenie tego 
pięknego miejsca, które będzie służyło najmłodszemu pokoleniu miesz-
kańców naszej gminy. Swoje podziękowania kieruję także do Magdaleny 

Kubackiej, która była pomysłodawcą włączenia sponsorów w odbudowę 
placu. Sukces tego pomysłu pokazał, że to była dobra droga. Jako sa-
morząd gminny musimy kierować się roztropnością i dlatego staramy się 
włączać w nasze działania lokalną społeczność, której przedstawicielami 
są lokalni przedsiębiorcy. Udało nam się to zrealizować w przypadku tego 
projektu, a owocem naszej doskonałej współpracy jest właśnie to wspa-
niałe miejsce. Cieszę się, że dzięki temu wsparciu dzieci będą miały do 
dyspozycji tak wspaniałe miejsce zabaw. Życzę rodzicom, nauczycielom, 
a przede wszystkim dzieciom, żeby to miejsce przynosiło im dużo rado-
ści. Wszystko tu zostało tak zaprojektowane i zrealizowane, aby było to 
miejsce bezpieczne i przyjazne dla wszystkich odwiedzających. Jeszcze 
raz za to dziękuję – mówił wójt marcin Zawadka. 
W tej ważnej uroczystości społeczność przedszkola reprezentowały 
dwie grupy przedszkolaków – grupa „biedronki” oraz grupa „Puchat-
ka”. Dzieci od razu sprawdziły czy przygotowany przez sponsorów 
plac spełnia ich oczekiwania. było mnóstwo zabawy i radości. ale za-
nim najmłodsi przeszli do testowania, podziękowali przedsiębiorcom 
za odbudowę placu. reprezentanci firm otrzymali wykonany własno-
ręcznie przez przedszkolaków rysunek przedstawiający nowy plac. 
również przedszkolaki otrzymały prezenty. Wójt przekazał im czte-

ry hulajnogi, które z pewnością będą im umilały czas podczas aktyw-
ności na świeżym powietrzu.
Przedstawiciele sponsorów nie kryli radości z odbudowy placu. Podkreśla-
li, że uśmiechy na twarzach dzieci są największym podziękowaniem za ich 
wkład w przedsięwzięcie. – W związku z tym, że jesteśmy mieszkańcami 
gminy identyfikujemy się z tym miejscem. Nasze dzieci chodziły właśnie do 

tego przedszkola. To, co nas spotkało w zeszłym roku, było dla nas niemiłą 
niespodzianką. Nikt nie spodziewał się, że może dojść do powodzi. Dobrze, 
że nikomu się nic nie stało. W związku z tym, że mamy tutaj zaangażo-
waną grupę mieszkańców, udało nam się zorganizować pomoc i wsparcie, 
aby okazać swoje przywiązanie do małej ojczyzny. Staramy się angażować 
w różne akcje społeczne. Jeżeli mamy taką możliwość, to robimy to bardzo 
chętnie. Tak było właśnie w tym przypadku – mówił Krzysztof jąderko 
z firmy miK beton. – Chcemy uczestniczyć w tego typu akcjach. Jeżeli jest 
taka możliwość, to działamy i pomagamy – dodawał Kamil turkowski.
– Jesteśmy mieszkańcami tej gminy i chcemy tworzyć tu jak najlepsze 
warunki do życia. Moje dziecko uczęszczało do tego przedszkola i chęt-
nie korzystało z placu zabaw. Wraz z żoną postanowiliśmy pomóc, 
ponieważ uznaliśmy, że inne dzieci także powinny mieć możliwość bez-
piecznej zabawy w tym miejscu. Sytuacja finansowa pozwalała nam na 
to, więc zdecydowaliśmy się wesprzeć gminę, a przede wszystkim dzieci 
w ten właśnie sposób – mówił robert radaszkiewicz. 
Starsi mieszkańcy mają również powód do radości. udało się wy-
remontować nawierzchnię na orliku lekkoatletycznym przy Szkole 
Podstawowej w Słupnie. Serdecznie zapraszamy!

e.k.

sToWarzYszeNIe WoDNIackIe 
„FLIs” zarasza Na NoWY sezoN
stowarzyszenie Wodniaków Gminy słupno „Flis” rozpoczęło dzia-
łalność społeczną w 2008 r. Wtedy to urząd Gminy udostępnił wod-
niakom działkę nad zatoką Liszyńską. Na surowym, porośniętym 
chaszczami, choć urokliwie położonym terenie oraz na wodzie dzię-
ki dużemu zaangażowaniu wodniaków zaczęły pojawiać się pomo-
sty, a przy nich łodzie wędkarzy, motorówki i żaglówki. każdy kolej-
ny sezon wodniacki przynosił nowe wyzwania, chociażby potrzebę 
udrożnienia wąskiego przesmyku prowadzącego z zatoki na Wisłę 
zgodnie z zasadami ochrony naturalnej przyrody – rosnącej na brze-
gach roślinności i przede wszystkim gniazdujących tam ptaków. by-
wały takie okresy, że pewni wypłynięcia na główny nurt mogli być 
tylko kajakarze – z powodu niskiego stanu wody i jednocześnie ko-
lejnych pokładów piasku nanoszonych przez rzekę w naszą stronę. 
na szczęście wodniacy mają wielu przyjaciół, zarówno wśród firm, 
instytucji jak i osób prywatnych, którzy bardzo wspierali działania 
związane z zagospodarowaniem terenu nad Zatoką liszyńską, udzie-
lając pomocy finansowej, sprzętowej i organizacyjnej. Dzisiaj coraz 
więcej osób jako cel weekendowych spacerów czy rowerowych wy-
praw obiera właśnie stanicę. tu można przysiąść na ławce lub leżaku 
w cieniu rozłożystej topoli, urządzić spotkanie przy grillu lub ognisku 
albo wynająć kajak czy rower wodny, by ćwiczyć mięśnie, czując mu-
śnięcia wiatru i słońca. „Zgromadziliśmy już pewien dobytek, ale cią-
gle musimy pamiętać, że woda może nam go w każdej chwili odebrać. 
trzeba go więc jak najlepiej zabezpieczać, a później też znaleźć siły, 
by tak jak teraz, postawić nowy płot, osuszyć magazyny, zamocować 
słupki pomostów, które nadwyrężyła wzbierająca woda” – wymienia 
Zdzisław borowski – Prezes Stowarzyszenia.
mimo trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem coViD- 19 przy 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa, sezon wodniacki w 2020 roku 
obfitował w wiele atrakcji dla mieszkańców Słupna i okolic. Stowa-
rzyszenie wodniackie „flis” dzięki wsparciu dotacji pozyskanej z Gmi-
ny Słupno oraz sponsorów zorganizowało kilka imprez na terenie 
stanicy nad Zatoką liszyńską. Wszystkie działania propagowały 
bezpieczny i aktywny wypoczynek nad wodą. Wśród nich należałoby 
wspomnieć: majowe otwarcie sezonu wodniackiego 2021 czy Wian-

ki Wiślane. Do najbardziej znanych nie tylko w gminie Słupno należą 
Zawody Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Puchar Prezesa 
Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „flis”. W poprzednim roku 
zorganizowano je po raz ósmy. Wzięli w nich udział zawodnicy z oko-
licznych gmin i miast, w tym Płocka. Wrześniowe zawody kajakowe 
były przesunięte o tydzień, gdyż pogoda pokrzyżowała plany. jednak 
w planowanym czasie odbyły się już po raz trzeci zawody wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Słupno. Zainteresowanie taką formą sportu 
w naszym powiecie jest na tyle ogromne, że zgłosiło się mnóstwo 
zawodników. Wędkarze otrzymali nagrody rzeczowe od Wójta, pu-
chary i pakiety startowe od Stowarzyszenia wodniackiego „flis”. 
W tej chwili organizacja przygotowuje się do nowego sezonu. W pla-
nach na ten rok są tradycyjne imprezy, tj. 
1. otwarcie sezonu wodniackiego 2022 – 14 maj 2022 r.
2. Dzień Dziecka – 1 czerwca 2022 r.
3. Wianki Wiślane 25/26 czerwca 2022 r.
4. iX regaty Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Puchar Prezesa 

Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „flis” – 27 sierpnia 2022 r.
5. iii Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Słupno – 10 wrze-

śnia 2022 r.
6. uroczyste zakończenie sezonu wodniackiego – 15 października 2022 r.
Wójt Gminy Słupno wraz z Prezesem zachęcają do udziału w cyklicz-
nych imprezach, podtrzymujących wodniackie tradycje. 

m.k.
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roWerzYsTo PamIĘTaj o:
•	 używaniu sprawnego i w pełni wyposażonego roweru,
•	 korzystaniu z dróg dla rowerów,
•	 przestrzeganiu przepisów,
•	 ustępowaniu pierwszeństwa,
•	 sygnalizowaniu odpowiednio wcześnie manewrów (skręty, zmia-

ny pasa ruchu),
•	 korzystaniu z kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.
na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czynników, po-
cząwszy od pory dnia i warunków pogodowych. najważniejsze są 
jednak zachowania samych rowerzystów, przede wszystkim re-
spektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego. 
nie bez znaczenia jest także umiejętność przewidywania niebez-
piecznych sytuacji.

roWerzYsTa ma oboWIązek:
•	 korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, je-

śli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub 
zamierza skręcić,

•	 zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, 
gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie 
można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kieru-
jący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się 
ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

oboWIązkoWe WYPosażeNIe roWeru:
•	 z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub 

żółtej selektywnej (może być światło migające),
•	 z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej 

o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozy-
cyjne barwy czerwonej,

•	 co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
•	 dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Włączenie oświetlenia obowiązuje rowerzystę w warunkach złej wi-
doczności – gdy zapada zmierzch, jest noc czy też widoczność jest 
ograniczona z powodu warunków atmosferycznych np. mgły. Świa-
tła należy włączać także podczas jazdy w tunelu.

roWer I WYjąTkI:
rowerzysta wyjątkowo może korzystać z chodnika lub drogi dla pie-
szych, gdy:
•	 opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
•	 szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwo-

lony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry 
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

•	 warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na 
jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest 
obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustę-
pować miejsca pieszym.

DzIecko, a roWer:
•	 Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze 

jedynie pod opieką osoby dorosłej.
•	 Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod 

warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku 
zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie 
dziecka w przyczepie rowerowej.

•	 Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może 
tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

PrzejŚcIe DLa PIeszYcH a roWer.
Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu.
Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:
•	 wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio 

przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
•	 omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz za-

trzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
•	 jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

roWerzYsTa I zakazY. zabraNIa sIĘ: 
•	 jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się 

wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego 
roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się 
innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bez-
pieczeństwu ruchu drogowego),

•	 czepiania się pojazdów,
•	 jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg 

na pedałach,
•	 kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu 

alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
•	 korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania 

słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Przepisy dotyczące ruchu rowerów póki co nie nakładają obowiązku 
korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. należy 
jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbar-
dziej narażoną na urazy.
Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają 
dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych wa-
runkach atmosferycznych.
tak jak kierowcy pojazdów mechanicznych muszą respektować pra-
wa rowerzystów, tak rowerzyści muszą pamiętać o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa.

rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego co 
oznacza, że nie są chronieni osobistymi środkami technicznymi. 
W kontakcie z samochodem, przy dużej prędkości kolizyjnej, cykliści 

słupno jest gminą przyjazną rowerzystom. z każdym rokiem przy-
bywa ścieżek rowerowych, działają trzy stacje rowerów miejskich 
oraz samoobsługowy punkt naprawy jednośladów przy urzędzie 
Gminy w słupnie. Wszystkie te działania sprzyjają aktywnemu 
wypoczynkowi. Natomiast na naszych drogach widać, że coraz 
więcej mieszkańców niezależnie od wieku wybiera ten środek 
transportu w drodze do pracy, szkoły, na zakupy czy w wolnym 
czasie. W tym roku Gmina słupno znacznie poszerzyła aktywną 
ofertę sportową. Na początku roku otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z Fundacji orLeN DLa PŁocka w wysokości 20tys. złotych. 
za tą kwotę zostało zakupionych 30 hulajnóg, kasków i kamizelek 
odblaskowych. Dodatkowo ścieżkę edukacyjną w Parku Nad słu-
pianką wyposażyliśmy w znaki drogowe. W ten sposób uczniowie 
mogą korzystać z zakupionego sprzętu oraz doskonalić techniki 
jazdy z wykorzystaniem prawa ruchu drogowego.
mając na uwadze tak wielkie zainteresowanie sportowym trybem 
życia naszych mieszkańców i zachęcenie pozostałych do aktywno-
ści sportowej po raz drugi Gmina Słupno dołączyła się do kampanii 

„rowerowy maj” W poprzednim roku pomysł spotkał się z olbrzymim 
zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. i chociaż ubie-
głoroczna edycja była nieco utrudniona poprzez pandemię i naukę 
zdalną to uczniowie bardzo chętnie dojeżdżali do szkół i przedszkoli 
na rowerach, hulajnogach i rolkach. Świadczyły o tym widoczne przed 
budynkami dziesiątki rowerów.
rowerowy maj to zdecydowanie największa kampania w Polsce, któ-
ra promuje zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci 
przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskie-
go oraz rodziców i opiekunów. Poprzez zabawę połączoną z elemen-
tami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szko-
ły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również 
po zakończeniu kampanii. Pierwsza edycja rowerowej zabawy odbyła 
się w 2014 roku w Gdańsku. Z roku na rok coraz więcej miast, gmin, 
placówek i dzieci przyłącza się do tej popularnej akcji.
jak wspomina wójt marcin Zawadka w swoim liście otwartym: 
„Sukces kampanii zależy w dużej mierze od wsparcia rodziców, 
opiekunów, dziadków oraz wszystkich, którzy towarzyszą dzieciom 

w drodze do szkoły czy przedszkola. Wierzę, że w tym roku również 
pomogą Państwo dzieciom w realizacji ambitnych celów akcji. liczę 
na Państwa aktywność i do zobaczenia na ścieżkach rowerowych 
na terenie naszej gminy.” Zasady kampanii są bardzo proste: każ-
dy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje 
w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, 
otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat 
klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek prze-
widziane są atrakcyjne nagrody. 

jakI WYbraĆ ŚroDek TraNsPorTu W TYm sezoNIe?
robi się coraz cieplej zatem biorąc pod uwagę rosnące ceny paliwa, 
czas zmienić środek transportu. jedni już przygotowali swoje rowery, 
inni zastanawiają się co wybrać. niezależnie od decyzji warto wie-
dzieć, że obowiązują nas przepisy ruchu drogowego, które różnią się 
nieco od siebie. Dlatego postanowiłam przybliżyć nieco najważniej-
sze zasady, o których należy pamiętać.

magdalena kubacka

Po sŁuPNIe – roWerem 
czY HuLajNoGą?

VaDemecum roWerzYsTY - „sŁuPNo Na roWeracH!”
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Wiemy, że coraz więcej osób wybiera taki rodzaj transportu. na 
ulicach dużych miast jest on bardzo popularny. jednak w Słup-
nie już coraz częściej widać mieszkańców, którzy poruszają się na 
hulajnogach. Dlatego warto streścić również przepisy dotyczące 
poruszania się hulajnogami, urządzeniami transportu osobiste-
go oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Poniżej prezentuje 
„przepisy w pigułce”:

1) urząDzeNIa WsPomaGające rucH - to nic innego jak urządze-
nie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się 
w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorol-
ka). użytkownik takiego urządzenia musi pamiętać o tym, że:
•	 osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego 

ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub 
drogi dla rowerów,

•	 na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. jeśli oso-
ba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch będzie korzy-
stać z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać 
się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szcze-
gólną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie 
utrudniać jego ruchu,

•	 przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować 
szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu 
dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch 
jest obowiązana:
•	 poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urzą-

dzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
•	 przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego po-

jazdu lub uczestnika ruchu;
•	 przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, 

uczestnika ruchu lub przeszkody;
•	 przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce 

do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
•	 zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną 

ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się 
na przejściu.

osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch 
zabrania się:
•	 poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu 

lub środka działającego podobnie do alkoholu;
•	 przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
•	 ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
•	 czepiania się pojazdów;
•	 poruszania się tyłem;
Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą 
mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczal-
ne bez ograniczeń wiekowych.

2) HuLajNoGa eLekTrYczNa - pojazd napędzany elektrycznie, 
dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie 
przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdu-
jącego się na tym pojeździe.
uprawnienia:
•	 od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta ro-

werowa lub prawo jazdy kat. am, a1, b1, t;
•	 od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;
•	 dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem 

transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką 
osoby dorosłej.

obowiązki:
•	 Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:
•	 korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są 

one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza 
skręcić;

•	 korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z pręd-
kością nie większą niż 30 km/h;

•	 sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez 
wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub 
pasa ruchu;

•	 zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wy-
przedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wó-
zek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, uto, 
uWr, kolumna pieszych);

•	 w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa 
ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chod-
nika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż 
jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością więk-
szą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

•	 jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
•	 zachowanie szczególnej ostrożności;
•	 stępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu 

pieszemu.

Zakazy:
Przepisy zabraniają:
•	 kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwo-

ści lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego po-
dobnie do alkoholu;

•	 przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przed-
miotów;

•	 ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
•	 czepiania się pojazdów;
•	 jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
•	 ciągnięcia za pojazdem kierującego uto, osoby poruszającej się 

przy użyciu uWr, osoby na sankach lub innymi podobnym urzą-
dzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Parkowanie:
Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, 
a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej kra-
wędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do 
tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub 
zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla 
pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

3) urząDzeNIa TraNsPorTu osobIsTeGo - to pojazd napędza-
ny elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia 
i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie 
przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe np. deskorolka 
elektryczna, urządzenie samobalansujące.
uprawnienia:
•	 od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta ro-

werowa lub prawo jazdy kat. am, a1, b1, t;
•	 od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;
•	 dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem 

transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką 
osoby dorosłej.

Korzystanie z drogi:
Kierujący urządzeniem uto nie może korzystać z jezdni. jest obowią-
zany korzystać z:
•	 drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w któ-

rym się porusza lub zamierza skręcić;
•	 gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów może korzystać 

z chodnika.

•	 Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, kierujący uto musi za-
chować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

obowiązki:
osoba poruszająca się na uto jest obowiązana:
•	 zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pie-

szemu oraz nie utrudniać jego ruchu;
•	 jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
•	 sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez 

wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub 
pasa ruchu;

•	 zachować bezpieczny odstępu – nie mniejszy niż 1 metr przy wy-
przedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wó-
zek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, uto, 
uWr, kolumna pieszych).

Zakazy:
Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
•	 kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie,
•	 ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
•	 przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
•	 czepiania się pojazdów;
•	 ciągnięcia za pojazdem kierującego uto, osoby poruszającej się 

przy użyciu uWr, osoby na sankach lub innymi podobnym urzą-
dzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

Parkowanie:
Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, 
a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej kra-
wędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do 
tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub 
zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla 
pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

co WIesz o HuLajNoGacH, roLkacH czY DeskoroLkacH? 
– „sŁuPNo Na HuLajNoGacH!”
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WIoseNNe sPrząTaNIe ŚWIaTa W sŁuPNIe
z inicjatywy stowarzyszenia Nasza Gmina słupno 21 kwietnia 
zorganizowaliśmy Wielkie sprzątanie Świata. Do akcji przyłą-
czyły się szkoły, które już od rana sprzątały teren wokół swojej 
jednostki. o godz. 15.00 przed urząd Gminy przybyło ponad 150 
osób. Wszyscy mieszkańcy zostali podzieleni na 6 rejonów, któ-
re koordynowali radni ze stowarzyszenia. każdy dostał worki, 
rękawiczki i w zielonych koszulkach uprzątnęliśmy Gminę przed 
Dniem ziemi. W Nowym Gulczewie do akcji dołączyli się drogow-
cy z Powiatu Płockiego, którzy sprzątali ulicę rogozińską. Nato-
miast strażacy z osP słupno sprzątnęli drogi w słupnie. Worki 
napełniały się błyskawicznie. Pogoda sprzyjała, więc każdy po 
skończonej pracy udał się na plac zabaw przy ulicy Pocztowej 
w słupnie gdzie czekało ognisko.
tegoroczna akcja była związana ze Światowym Dniem Ziemi, który 
obchodzimy 22 kwietnia. „Każdy robi na wiosnę porządki w ogrodach 
czy w domu. to czemu nie zrobić tego w całej gminie? – wymienia 
małgorzata Sawicka, inicjatorka akcji - Dziękuje wszystkim miesz-

kańcom, którzy przyłączyli się do naszej akcji”. Pomysłodawczynią ca-
łego przedsięwzięcia była Pani małgorzata Sawicka - Przewodnicząca 
rady Gminy, która przy współpracy radnych: Pawła baranowskiego, 
Piotra Węglińskiego, tomasza Piórkowskiego i andrzeja Pietrzaka 

koordynowali całemu przedsięwzięciu. ogromne podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyłączyli się do społecznej akcji i pomogli w jej 
organizacji: pracownikom urzędu Gminy, GoK, cuS, GbP, nauczycielom 
ze szkoły i przedszkola. Do zobaczenia za rok! 

m.k.

WIosNa W kuLTurze
GmINNY DzIeŃ kobIeT
Wzorem lat ubiegłych i w tym roku Gminny ośrodek Kultury zapro-
sił mieszkańców gminy Słupno na koncert dedykowany kobietom. 
W dniu 8 marca, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie od-
był się recital artura andrusa w towarzystwie muzyków, w ramach 
„Gminnego Dnia Kobiet. Koncert poprowadzili: dyrektor GoK-bożena 
Wernik oraz dyrektor SP w Słupnie-Waldemar Kaczorowski. Przed 
występem gościa, życzenia wszystkim kobietom z gminy Słupno 
złożył wójt marcin Zawadka.
artur andrus to dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy, aktor, 
pisarz, poeta, autor tekstów piosenek, piosenkarz, artysta kabareto-
wy, konferansjer – „człowiek orkiestra”. W latach 1994–2017 współ-
pracował z Programem trzecim Polskiego radia, gdzie współreda-
gował oraz prowadził programy takie jak Powtórka z rozrywki oraz 
akademia rozrywki. Gospodarz kabaretowych spotkań w warszaw-
skiej Piwnicy pod Harendą i łódzkiej „Przechowalni”, promotor wie-
lu młodych kabaretów i zjawisk około kabaretowych. na jego cześć 
nazwano postać posterunkowego w sztuce „trąbka dla gubernatora” 
kabaretu Potem. oprócz pracy w radiu, artur andrus często wystę-
puje w charakterze konferansjera przeglądów kabaretowych. Zaczę-
ło się od mulatki w ełku, potem była krakowska PaKa, lidzbarskie 
biesiady Humoru i Satyry w lidzbarku Warmińskim, a od 1999 roku 
– Łódzka Piwnica artystyczna – Przechowalnia, w której występuje 
razem z andrzejem Poniedzielskim, elżbietą adamiak i zaproszonymi 
gośćmi. los obdarzył go talentem wokalnym i zdolnością rymowa-
nia na miarę wieszcza. bonusem, jaki niesie mu codzienna praca, są 
spotkania z ludźmi – od polityków, przez gwiazdy estrady, mistrzów 
pióra po… wielbicieli. jesteśmy dumni, ponieważ artysta będzie mógł 
dopisać do historii swoich występów również niezwykłe spotkanie, 

z tłumnie przybyłą na koncert, słupieńską publicznością.
na recital kabaretowy składały się bardzo różne utwory: teksty, mu-
zyka, piosenki, wiersze, ale wszystkie powstały w tym samym celu – 
dla żartu. cel i tym razem został osiągnięty i wśród widowni słychać 
było salwy śmiechu i gromkie brawa. Podczas koncertu artura andru-
sa usłyszeliśmy znane, lubiane, wciąż oczekiwane przez publiczność 
utwory, będące już niekwestionowanymi przebojami piosenki kabare-
towej. utwory były przeplatane wierszami, humorystycznymi komen-
tarzami i anegdotami, zawsze na najwyższym poziomie. Dużą niespo-
dzianką dla publiczności były anegdoty i monologi „szyte na miarę” 
gminy Słupno. artysta w sposób niezwykle zabawny przedstawił infor-
macje z gminy Słupno, posiłkując się przy tym najnowszym wydaniem 
biuletynu „Głos Słupna”. Zaskoczona i rozbawiona publiczność, po za-
kończonym monologu, obdarowała autora gromkimi brawami. artysta 
wystąpił z towarzyszeniem kwartetu muzycznego, który z pewnością 
uatrakcyjnił i dopełnił występ wyśmienitego kabareciarza.
rozbawiona widownia weszła w interakcję z artystą i spontanicznie 
reagowała na żarty i dowcipy płynące ze sceny. usatysfakcjonowa-
na koncertem publiczność, nagrodziła artystów głośnymi oklaskami, 
które nie miały końca... Z oferty zorganizowanego recitalu skorzy-
stało ponad 400 mieszkańców naszej gminy.

DucHY TeaTru W bIbLIoTece
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie, wraz z młodzieżą z terenu 
Gminy Słupno, od września 2021 roku do połowy marca tego roku, re-
alizowała projekt w ramach konkursu „równać Szanse – małe Gran-
ty” w Programie „równać Szanse 2021” Polsko-amerykańskiej fun-
dacji Wolności realizowanym przez fundację civis Polonus. Z projektu 
o nazwie inkubator, wykluła się młodzieżowa grupa teatralna DucHy 
teatru, w składzie której znalazły się osoby uzdolnione literacko, 
plastycznie, muzycznie, aktorsko oraz urodzeni organizatorzy i przy-
wódcy. Zaczęliśmy od identyfikatorów, następnie fundacja przysłała 
nam gadżety projektowe (koszulki, czapki, skarpetki z logo równać 
Szanse), a potem zmierzyliśmy się z założeniami projektowymi. 
celem nadrzędnym działań projektowych był kabaretowy spek-
takl teatralny, czyli: samodzielne napisanie scenariusza, stworzenie 
scenografii, kostiumów, zakup rekwizytów oraz innych akcesoriów. 
Zorganizowaliśmy warsztaty literacko-teatralne, które poprowadzi-
ła znana pisarka i dziennikarka, monika Sawicka. autorka przygoto-
wała prezentację i podpowiedzi odnośnie tworzenia przedstawień 
o humorystycznej treści. niewątpliwą atrakcją był też wyjazd do te-
atru Dramatycznego w Płocku na współczesną, komediową wersję 
Kopciuszka. Doskonale znana wszystkim bajka, w nowej odsłonie, 
okazała się ponadczasowa i bardzo aktualną w swoim przesłaniu.  
Podczas realizacji projektu, przekroczyliśmy kolejną barierę w działal-
ności biblioteki, można nawet powiedzieć, że przekroczyliśmy barierę 
dźwięku. Kojarzona, do tej por, z ciszą, spokojem i przemykaniem mię-
dzy regałami w poszukiwaniu lektur, instytucja- zmieniła się w miejsce 
burzliwych dyskusji i hałaśliwych prób. nagle teatr, hałas, gra, reży-
seria, głośne próby, bo przecież inaczej nie da się stworzyć spektaklu. 
Spędziliśmy razem ponad pół roku, kilka twórczych miesięcy inten-
sywnej pracy, pokonywania tremy i walki z czasem.
Z uwagi na niestabilną sytuację epidemiologiczną w kraju, pod ko-
niec roku 2021 podjęliśmy decyzję o sfilmowaniu spektaklu i szero-
kiej publiczności zaprezentowaliśmy film pt. „Winyl”, składający się 
z trzech scenek obyczajowych. treść trzech jednoaktówek: „babcia”, 
„boluś” oraz „Winyl” stanowiły, trudne czasami, relacje międzypoko-
leniowe, które młodzi ludzie postarali się złagodzić poprzez muzykę, 
ponieważ „muzyka łagodzi obyczaje a utwory ponadczasowe łączą 
pokolenia, wprowadzają w dobry nastrój, uszlachetniają, pomagają 
łagodzić konflikty.” Powyższa idea przyświecała nam podczas reali-
zacji zaplanowanych zadań. 

W godzinach popołudniowych, 11 marca, przedstawiliśmy efekty na-
szej twórczej pracy. Sala w Gminnym ośrodku Kultury Słupno prze-
kształciła się w salę kinową a projekcję filmu uświetniła obecność 
znakomitych gości. na premierę filmu przybyli m.in.: Wójt Gminy 
Słupno marcin Zawadka, radni z terenu gminy, członkowie lokalnych 
Klubów Seniora, znajomi i przyjaciele, mieszkańcy Gminy Słupno i ro-
dziny naszych młodych artystów. 
Zacni goście nagrodzili twórców wielkimi brawami, gratulacjom i za-
chwytom nie było końca. teatralne Duszki otrzymały piękniejsze po-
dziękowania za zaangażowanie, które przełożyło się na spektakular-
ny efekt końcowy.
Życzymy Wam dalszych sukcesów na niwie działalności artystycznej!

bożena Wernik



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | marzec-maj 2022 roK 23HiStoria

WŁoŚcIaNIN W carskIej DemokracjI
W drugiej połowie XiX i na przełomie XX wieku mieszkańca wsi co-
raz częściej nazywano włościaninem. Znikł dziedziczny tytuł kmie-
cia jako odnośnika starszyzny wiejskiej i ziemiańskiej, wcześniej 
rycerskiej mającego przywilej posiadania ziemi, bycia osobą wolną, 
mogącą przenosić się z miejsca na miejsce, mającą swoje prawa 
w sądzie, mogącą dochodzić swoich praw w sporach ze szlachtą 
i dziedzicami, często piastującej różne stanowiska zarządzające 
w majątkach ziemskich. Pojawił się gospodarz jako właściciel ziemi. 
chłop przez wieki kojarzył się jako osoba nie wolna, nie mogąca się 
przemieszczać, osoba, którą można było sprzedać wraz z ziemią. 
W nazewnictwie publicznym nie występował parobek mimo, że 
na wsi pracowało sporo bezrolnych chłopów u gospodarzy. chłop 
- włościanin uzyskał po raz pierwszy swoje prawa po uchwaleniu 
Konstytucji 3 maja w 1791 roku, gdzie w artykule iV rząd Krajowy 
obejmuje go opieką prawną i ogłasza go wolnym. ostatecznie pod-
daństwo zostało zniesione konstytucją Księstwa Warszawskiego 
ustanowioną przez napoleona bonaparte w 1807 roku. Prawo do 
właścicielskiego prawnego zapisu swojej ziemi w postaci aktu wła-
sności uzyskał 6 czerwca 1846 roku na podstawie ukazu cara mi-
kołaja i, króla Polski, a obowiązek odrabiania pańszczyzny został 
zniesiony przez naczelnika rządu margrabiego aleksandra Wielo-
polskiego 1 października 1861 roku. W tym też roku na mocy reformy 
uwłaszczeniowej cara aleksandra ii romanowa włościanin uzyskał 
prawo do aktywności przemysłowej i handlowej, zawierania umów, 
zawierania małżeństwa (dotychczas zgodę na małżeństwo musiał 
wydać właściciel ziemski), kształcenia się, nabywania gruntów, 
przechodzenia do stanu mieszczańskiego i kupieckiego. Po upadku 
powstania styczniowego na mocy ukazu carskiego z 1864 roku na-
stąpiło uwłaszczenie pełne obejmujące grunty znajdujące się w po-
siadaniu kmieci, zagrodników i chałupników w dobrach szlacheckich 
i duchownych. równocześnie obciążono ich podatkiem gruntowym, 
który był odszkodowaniem wypłacanym przez 40 lat właścicielom 
ziemskim za utraconą ziemię. Wraz z tymi prawami włościanin
-mężczyzna uzyskał prawa wyborcze czynne i bierne (po spełnie-
niu określonych zapisów tworzonych przy wyborach). 7 marca 1837 
roku rozporządzeniem cara mikołaja i podzielono Królestwo Polskie 
na gubernie. Województwo płockie stało się gubernią płocką po-
dzieloną na 8 powiatów. W strukturze guberni był powiat płocki 
z siedzibą w Płocku, kierowany przez naczelnika powiatu, starostę. 
Powiat został podzielony na 15 gmin i miał na swoim terenie dwa 
miasta: Płock i Wyszogród.
W marcu 1864 roku decyzją cara i jego ukazu w ramach admini-
stracji terenowej wprowadzono gromadę jednowioskową i groma-
dę zbiorowa. jedną z takich gmin była gmina bielino zarządzana 
przez wójta i ławników gminnych, oraz sołtysów w gromadach. 
Wójt posiadał określone uprawnienia policyjno-administracyjne 
i sądowe. Wybierany był na zebraniach gminnych. Sołtys z ławni-
kami gromadzkimi jako władza wykonawcza w gromadzie wybie-
rany był na zebraniu gromadzkim. Sołtys miał dbać o drogi, mosty 
i ich oznakowanie, zbierać podatki, posiadał niewielkie uprawnie-
nia sądowe do rozstrzygania drobnych spraw sąsiedzkich. W na-
szej gminie jedną z ważnych była droga w dużych odcinkach bru-
kowana z Płocka do bodzanowa (tak się nazywała) przebiegająca 
przez imielnice i Słupno. 

Sołtys nie posiadał prawa propinacji 
tzn. do zezwalania produkcji i sprze-
daży piwa, gorzałki i miodu, oraz 
sprowadzania tych wyrobów z innych 
miast, nie korzystał też z emfiteuzy 
tj. czerpania korzyści z nieruchomo-
ści gruntowych użytkowanych tytu-
łem dzierżawy. te uprawnienia po-
siadał właściciel ziemski, na którego 
terenie leżały poszczególne wsie. 
Wójtem, czy sołtysem mógł zostać 
włościanin – mężczyzna posiadający 
ziemię zapisaną aktem prawnym, 
płacący podatki, mieszkający na te-
renie wsi, czy gminy, w której stara 
się o urząd. Ponadto nie mógł być 
uzależnionym od alkoholu i nie kara-
ny. nadzór nad gminami od 1874 roku 
wykonywały urzędy do spraw chłop-
skich, a od 1889 roku naczelnik ziem-
ski przy urzędzie gubernialnym. na-
czelnik powiatu - starosta i naczelnik 
ziemski jako urzędnicy wysokiej rangi byli mianowani przez guberna-
tora guberni. Kadencja sołtysa i wójta trwała 3 lata. Po jej upływie na 
wsiach organizowano kampanie wyborcze. Potencjalni kandydaci sami 
jeździli od wsi do wsi, od gospodarza do gospodarza i przekonywali do 
określonego głosowania. Spotkania odbywały się w domach i wiej-
skich karczmach. jedna z takich kampanii na stanowisko wójta z 1903 
roku opisana w płockiej prasie mówi o dużej ilości kandydatów i ich 
rywalizacji. Spotkania w karczmach i domach, na jarmarkach i festy-
nach suto przyprawione gorzałką prowadziły często do wielkich libacji 
i nie zawsze ważne było czy dany kandydat nadaje się na stanowisko 
i czy będzie dobrze służył gminie. Zacierali ręce karczmarze, że jadło 
i wysokoprocentowe trunki są zamawiane. Zamożniejszy gdy miał 
parę koni wynajmował Żyda z wozem i jeździł z flaszką w kieszeni po 
sąsiadach i przekonywał do siebie. Ponieważ kandydatów było dużo 
to i spotkań w danym gospodarstwie było dużo. redaktor popierany 
przez kobiety-żony gospodarzy narzekał na takie postępowanie i roz-
pijanie potencjalnych wyborców. 

Stanowisko wójta i sołtysa było w społecznościach wiejskich bardzo 
ważne i miało siłę sprawczą. możemy się o tym przekonać czytając re-
lację Hieronima Koląbryny (Wawrzyńca Sikory) opublikowaną w echach 
Płockich i Łomżyńskich 17 lutego 1904 roku z zebrania gminnego w li-
szynie, gdzie po długiej dyskusji o szkołach w gminie bielino ustalono, że 
utrzymuje się szkołę w Słupnie dla dzieci ze Słupna, cekanowa i Wyko-
wa, oraz tworzy się szkołę w liszynie dla dzieci z liszyna, Wirginii, czerni 
i rydzyna. Szkoła miała być w budynku dawnej szkoły niemieckiej będą-
cej kantorałem, w której odprawiały się nabożeństwa. ustalono też pen-
sję roczną dla nowozatrudnionego nauczyciela w wysokości 225 rubli od 
władz szkolnych gubernialnych i 150 rubli od gospodarzy, których dzieci 
będą pobierać naukę. Władze szkolne gubernialne zatwierdziły ustale-
nia zebrania gminnego. W końcu września 1905 roku w Płocku odbyła 
się powiatowa wystawa rolnicza, do której zaproszono do grona organi-
zatorów, jurorów i wystawców naszych włościan. jednym z organizato-
rów, jurorów i wystawcą (koszyki z wikliny – otrzymał nagrodę z postaci 
książki wartości 5 rubli) był Wawrzyniec Sikora z liszyna, włościanki ze 
Słupna wystawiały tkane płótna, a wiejska straż ogniowa z Gulczewa 
uczestniczyła w pokazach sprawności zajmując trzecie miejsce i otrzy-
mała w nagrodę 20 rubli. W konkursie gospodarstwa przemysłowego 
uczestniczył Wacław Wolibner, dziedzic Gulczewa. 
W 1905 roku znacznie została rozszerzona demokracja w Królestwie Pol-
skim. car mikołaj ii manifestem z 6 sierpnia podzielił się swoją nieograni-
czoną władzą z polskim społeczeństwem. Po 110 latach niewoli w zaborze 
rosyjskim mogliśmy uczestniczyć w wyborach i wybierać spośród siebie 
posłów do Dumy Państwowej rosji. Wybory były dwuetapowe, w pierw-
szym etapie wybierani byli elektorzy i spośród nich (ii etap) wybierano 
posłów. W guberni płockiej wybierano 40 elektorów, z których oni wy-
bierali 3 posłów do Dumy w Petersburgu. W powiecie płockim wybierano 
7 elektorów: 1 na zjazdach gminnych, 3 na zjazdach właścicieli ziemskich 
i 3 na zjazdach wyborców miejskich. odbyły się 3 zjazdy gminne: w Płoc-
ku gmin brwilno, bielino i ramutówko, w bodzanowie gmin Święcice, 
mąkoln, Łupki, Staroźreby, i rembowo, w bielsku gmin Kleniewo, lelice, 
majki, Drobin, Góra, Zygoty i rogozina. W wyborach mógł uczestniczyć 
gospodarz, który posiadał od 10 do 100 dziesięcin1 ziemi lub inny majątek 
nieruchomy warty od 1500 do 15000 rubli, oraz osoby duchowne posiada-
jące grunty kościelne. Z analizy dostępnej mapy cekanowa z zaznaczony-
mi gospodarstwami wiemy, że w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 4 
gospodarzy. Ponadto wyborca musiał mieć gospodarstwo więcej niż rok 
i nie zalegać z podatkami. osoby płci żeńskiej2 będące właścicielami ziemi 
lub majątku o wartości wskazanej w przepisach wyborczych nie mogły 
głosować, ale miały prawo przenieść swój głos na męża, syna (jeśli miał 
powyżej 25 lat), czy ojca. uprawnionych do głosowania w wyborach z 3 
maja 1906 roku było 3375 osób w całej guberni. Posłami zostali płoccza-
nin aleksander maciesza lekarz, działacz społeczny i Stanisław cheł-
chowski działacz społeczny, prezes Gubernialnego towarzystwa rol-
niczego w Płocku. Do rozpoczęcia i wojny światowej nasi włościanie 4 
razy głosowali na elektorów i posłów do rosyjskiej Dumy. 
1. 1 dziesięcina = 1,09 hektara
2. Kobieta w Polsce uzyskała prawo wyborcze 28 listopada 1918 roku

konrad jan Waluś

Brukowana droga w naszej gminie

agitacja wyborcza w karczmie

( w tej grupie Wawrzyniec Sikora) 

Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi
Jan Paweł II

PoDzIĘkoWaNIa
składam serdeczne podziękowania Wszystkim,  

którzy pochylili się nad nasza tragedią  
i udzielili nam wsparcia i pomocy.

Dziękujemy za dobroć, życzliwość i serce tak ludzkie.
Urszula Szczurowska

z najbliższą rodziną
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koLejNe zmIaNY W PrzePIsacH  
o rucHu DroGoWYm!!!
Pierwszy dzień 2022 roku przywitał kierowców kolejnymi 
zmianami w kodeksie drogowym. Tego dnia weszła w życie 
nowelizacja takich aktów prawnych jak: ustawa Prawo o ruchu 
drogowym, kodeks wykroczeń czy też rozporządzenie Prezesa 
rady ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 
Nowelizacją tą dokonano istotnych modyfikacji, które dotyczą 
każdego uczestnika ruchu drogowego. znaczącemu podwyż-
szeniu uległy w szczególności wysokości grzywien, jakie mogą 
zostać nałożone w drodze mandatu karnego. Warto zatem za-
poznać się z nowymi regulacjami, aby być świadomym konse-
kwencji prawnych grożących za nieprzestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego. Pamiętajmy, że nieznajomość nowych prze-
pisów nie ma żadnego wpływu na sposób ich egzekwowania 
przez funkcjonariuszy policji.
Zanim jednak przejdziemy do zmian, które przyniósł rok 2022, przy-
pomnijmy pokrótce najważniejsze poprawki wprowadzone do kodek-
su drogowego w 2021 roku.
należą do nich:
•	 ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym 

- do 50 km/h przez całą dobę,
•	 obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości na drogach eks-

presowych i autostradach – bezpieczna odległość określona zosta-
ła jako wyrażona w metrach połowa aktualnej prędkości z jaką po-
rusza się kierowca (np. poruszając się z prędkością 100 km/h należy 
zachować 50-cio metrową odległość od poprzedzającego pojazdu),

•	 zapewnienie ochrony pieszym w rejonie przejść dla pieszych – 
obowiązek zdefiniowany jako konieczność zachowania przez kie-
rującego pojazdem szczególnej ostrożności w okolicach przejść dla 
pieszych z uwzględnieniem pierwszeństwa pieszych wchodzą-
cych na przejście,

•	 zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przecho-
dzenia przez jezdnię – zabroniono korzystania z telefonów oraz 
innych urządzeń mogących upośledzać prawidłową percepcję pie-
szego w czasie przechodzenia przez ulicę.

1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać kolejne zmiany. W celu 
poprawy bezpieczeństwa na drogach podwyższone zostały zna-
cząco kwoty grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych 
za wykroczenia drogowe. Dotyczy to w szczególności wykro-
czeń, które stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków 
drogowych, w głównej mierze tych tragicznych w skutkach. na 
tej niechlubnej liście od lat króluje przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości. równie wysoką pozycję zajmują naruszenia przepisów 
chroniących pieszych, wykroczenia związane z wykonywaniem 
manewru wyprzedzania czy nieprawidłowe zachowania na prze-
jazdach kolejowych. ustawodawca przewidział także znaczące 
podwyższenie kar dla osób kierujących pojazdem pod wpływem 
alkoholu bądź innych, podobnie działających środków.
Dla zobrazowania skali zmian warto posłużyć się danymi. tak oto za 
przekroczenie prędkości do 30 km/h kwota mandatu wyniesie do 

400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy 
minimum 800 zł. Większa prędkość to jeszcze wyższe kary i tak za 
przekroczenie o 41-50 km/h trzeba liczyć się z mandatem w wyso-
kość 1000 zł, 51-60 km/h powyżej dopuszczalnej prędkości to już 
1500 zł, a 61-70 km/h to aż 2000 zł mandatu. natomiast w sytuacji 
przekroczenia prędkości powyżej 71km/h musimy liczyć się z manda-
tem karnym w wysokości minimum 2500 zł.
Za niezwykle niebezpieczne wykroczenia w postaci objeżdżania 
opuszczonych zapór, wjeżdżania na przejazd, gdy zapory już się 
opuszczają, niestosowania się do sygnałów świetlnych czy wjeżdża-
nia na przejazd, jeżeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kon-
tynuowanie jazdy, grozi mandat nie mniejszy niż 2000 złotych. Z ko-
lei wykonanie manewru wyprzedzania niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami będzie kosztować kierowcę minimum 1000 zł.
mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się 
na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście oraz za wy-
przedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzy-
mał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wynosi 1500 zł.
Za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu może 
zostać nałożony mandat w wysokości nie niższej niż 2500 zł, maksymal-
nie to 30 tyś zł. co istotne, wysoka kara grozi także za jazdę pod wpły-
wem alkoholu na rowerze lub hulajnodze elektrycznej (min. 1000 zł).
ustawodawca nie zapomniał również o karach za korzystanie z tele-
fonu podczas jazdy (500 zł), oraz za parkowanie pojazdu na miejscu 
dla niepełnosprawnych (800 zł).
Warto również zauważyć, że za popełnienie wykroczenia drogowe-
go maksymalna kwota grzywny wzrosła aż do 30 tyś zł, do tej pory 
było to 5000 zł. nie zapominajmy, że każdemu z tych wykroczeń, 
oprócz kary pieniężnej, przypisana jest także sankcja w postaci 
punktów karnych. W świetle tego niezwykle istotna jest data 17 
września br., bowiem w tym dniu wejdą w życie zmiany w Kodek-
sie drogowym dotyczące właśnie punktów karnych. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że kierowcy, którzy mają prawo jazdy kró-
cej niż rok, stracą uprawnienia już po przekroczeniu 20 punk-
tów karnych. Kierowcy z dłuższym stażem zostaną pozbawieni 
uprawnień do prowadzenia pojazdów po otrzymaniu powyżej 24 
punktów. co najważniejsze, punkty będą kasowane dopiero po 
upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny, a nie jak do tej pory, po 
roku od wystawienia mandatu. istotną zmianą jest również znie-
sienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych 
przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. oznacza to, że jedynym 
sposobem na usunięcie punktów karnych będzie upływ wskaza-
nych wyżej 24 miesięcy.
Za jakie wykroczenia kierowcy otrzymają najwyższy wymiar 15 punk-
tów karnych ? W katalogu tym znalazły się w szczególności:
•	 wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
•	 przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza ob-

szarem zabudowanym,
•	 przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w ob-

szarze zabudowanym,

•	 omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzy-
mał się w celu ustąpienia pieszym,

•	 niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku 
drogowego lub sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

to jednak nie wszystko, bo 15 punktów karnych będzie można 
otrzymać również za niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia 
przez jezdnię osoby niepełnosprawnej lub osoby o widocznej ogra-
niczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia, nie-
zastosowanie się do sygnału nakazującego zatrzymanie pojazdu, 
nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który 
skręca w drogę poprzeczną oraz nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. najwyższy wy-
miar punktów karnych otrzyma też kierowca będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków.
Wprowadzone zmiany ułatwiają także proces uzyskania renty, któ-
ra jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego 
przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.
jak widać, nowy taryfikator punktów karnych to prawdziwy bat na 
tych, którzy lekceważą przepisy drogowe.
Kolejne zmiany dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia oc i wzro-
stu kar za jego brak. Właściciele samochodów osobowych, którzy 
spóźnią się z opłaceniem polisy do trzech dni, będą zagrożeni ko-
niecznością zapłacenia grzywny sięgającej 1200 zł. brak ważnego 
oc od trzech do czternastu dni to kara mogąca wynieść 3010 zł, 
zaś zwłoka powyżej czternastu dni może kosztować nawet 6020 
zł. Każdy właściciel samochodu ciężarowego, ciągnika lub auto-
busu, który nie opłaci ubezpieczenia komunikacyjnego w terminie 
będzie zagrożony karą w wysokości ponad 9000 zł. 
na sam koniec jeszcze jedna, niezwykle ważna zmiana wpro-
wadzona ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchy drogowym 
oraz niektórych innych ustaw. ta bowiem brzmieniem art. 15 
daje ubezpieczycielom możliwość uzyskania informacji na temat 
wykroczeń popełnianych przez kierowców. te będą mogły być 
używane do oceny ryzyka przy sprzedaży polis oc i ac. innymi 
słowy, może dojść i najprawdopodobniej dojdzie, wzorem rozwią-
zań stosowanych na zachodzie, do sytuacji w której jeśli dostałeś 
mandat i punkty karne, to możesz się spodziewać wyższej skład-
ki ubezpieczenia za samochód.
na koniec coś bardziej przyjemnego i praktycznego zarazem. Ku-
pując w 2022 roku auto z drugiej ręki zarejestrowane na terenie 
rzeczypospolitej, jego nabywca nie będzie miał obowiązku wy-
miany dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Warunek regiona-
lizacji w tym obszarze został zniesiony, a dotychczasowe tablice 
będą mogły zostać przypisane do pojazdu na stałe. Zmniejszy się 
zatem koszt przerejestrowania samochodu.
Pamiętajmy, że od momentu wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych, ich przestrzeganie jest weryfikowane przez funkcjo-
nariuszy policji pełniących służbę na drogach także naszej gminy. 
bezpiecznej drogi!

Piotr Pietrzak

NIe jesTeŚ W sTaNIe sam DoTrzeĆ Do urzĘDu? 
„mobILNY urzĘDNIk” ruszY z Pomocą!
Gmina słupno jako jedyna w Powiecie Płockim uruchomiła usłu-
gę „mobilnego urzędnika”. jesteś seniorem, osobą z niepełno-
sprawnością, trudno ci samodzielnie dotrzeć do urzędu? zadzwoń 
- urzędnik przyjedzie do ciebie do domu. 

Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełno-
sprawnych urząd Gminy w Słupnie od 7 marca br. uruchomił usłu-
gę mobilnego urzędnika. 

kto może skorzystać z usługi mobilnego urzędnika?
usługa mobilnego urzędnika jest skierowana do mieszkańców gmi-
ny, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają 
problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im sa-
modzielną wizytę w urzędzie. Do osób, które nie są w stanie samo-
dzielnie dotrzeć do urzędu przyjedzie urzędnik, pomoże wypełnić 
dokumenty i zawiezie je sam do urzędu. Z usługi mobilnego urzęd-
nika mogą korzystać mieszkańcy Gminy Słupno, będący osobami 
o szczególnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne, osła-
bione chorobami, osoby starsze (powyżej 65. roku życia), zależne 
(powyżej 15. roku życia), które z powodu deficytów zdrowotnych, 
z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, 
nie mogą dotrzeć do urzędu w celu załatwienia sprawy. osoby zain-
teresowane usługą mobilnego urzędnika mogą liczyć na załatwie-
nie większości spraw realizowanych przez urząd gminy bez koniecz-
ności 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 (np. opiekun osoby, która chce skorzy-

stać z pomocy, sąsiad, członek rodziny);
W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania 
z pomocy „mobilnego urzędnika”, krótko wyjaśnić czego sprawa 
dotyczy, podać numer telefonu do kontaktu. Po przyjęciu zgło-
szenia sprawa przekazana zostanie pracownikowi merytoryczne-
mu. Pracownik urzędu skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić 
sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej ter-
min wizyty. urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do domu  
i pomoże w ich wypełnieniu. który będzie z klientem w stałym kon-
takcie i ustali z nim wszystkie szczegóły. usługa będzie realizowana 
w kolejności przyjęcia zgłoszenia oraz w najbliższym możliwym ter-
minie 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


