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

godziny pracy urzędu gminy w słupnie
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00

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

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

nip gmina sŁupno
774-32-13-464

nip urząd gminy sŁupno 
774-22-93-320

regon 
611015997

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

urząd stanu cywilnego i wydział spraw obywatelskich
(24) 267 95 70

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

wydział nieruchomości
i gospodarki komunalnej: 
(24) 267 95 73 
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67

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

wydział ochrony Środowiska  
i gospodarki komunalnej
(24) 267 95 81 - naczelnik wydziału
(24) 267 95 62 - woda
(24) 267 95 75 - rolnictwo
(24) 267 95 85 - odpady

kadry:
(24) 267 95 66

promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 88

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

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

„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

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

ŚwiatŁowÓd w gminie 
sŁupno

terminy spotkań 
wÓjta gminy sŁupno 
z mieszkańcami

informujemy, że Gmina Słupno nie ma wpływu na realizację zadania 
dotyczącego podłączenia mieszkańców do światłowodu. Z uwagi na 
pytania, które napływają do urzędu Gminy w Słupnie drogą elektro-
niczną i telefoniczną zadaliśmy kilka z nich Pawłowi Zaorskiemu – 
Kierownikowi Projektu w firmie ProjeKt-e. firma działa na polece-
nie firmy neXera:
M.K.: Mieszkańcy Gminy Słupno niecierpliwią się i wciąż intensyw-
nie dzwonią do Urzędu z pytaniem o internet. Proszę powiedzieć na 
jakim etapie są w tej chwili działania prowadzone przez Państwa?
P.Z.: Projekt został podzielony na 3 podetapy. W pierwszym zosta-
ły zaprojektowane i podłączone placówki oświatowe znajdujące się 
w gminie Słupno. W drugim etapie, który obecnie jest realizowany, 
przyłączani zostaną mieszkańcy znajdujący się na trasie, bądź w po-
bliżu już wybudowanych linii światłowodowych. Zakończenie tego 
etapu planowane jest w ciągu 2 miesięcy. trzeci etap, a więc przy-
łącza pokrywające większą część gminy Słupno są w końcowej fazie 
projektowej. Planowany termin zakończenia budowy przewidziany 
jest na koniec bieżącego roku.
M.K.: To kiedy mieszkaniec Słupna będzie mógł podłączyć się do 
światłowodu?
P.Z.: W momencie oddania przez wykonawcę zakończonej budowy 
do operatora, operator aktualizuje status adresów w swojej bazie. 
Po uruchomieniu instalacji do mieszkańców zaczną zgłaszać się 
operatorzy detaliczni, aktualną listę operatorów współpracujących 
z neXera sp. z o.o. można sprawdzić na stornie operatora. część 
mieszkańców, która mieszka bezpośrednio przy trasie projektu etapu 
ii może liczyć na dostęp do światłowodu już na koniec wakacji. resz-
ta gminy zostanie podłączona do końca bieżącego roku.
M.K.: Proszę powiedzieć jaki wpływ na budowę ma Gmina Słupno? 
Czy może w jakiś sposób przyspieszyć podłączenie światłowodu?

P.Z.: budowa sieci światłowodowej w Państwa gminie realizowany 
jest przez operatora neXera Sp. zo.o. w ramach Programu opera-
cyjnego Polska cyfrowa (PoPc) – „Powszechny dostęp do szybkie-
go internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”. Projekt ten ma zasięg krajowy i nadzorowany 
jest przez centrum Projektów Polska cyfrowa. gmina nie ma wpły-
wu na samą sieć oraz jej lokalizację, gdyż projekt został opraco-
wany i przygotowany na podstawie danych przekazanych przez 
operatorów. na podstawie tych danych zostały wytypowane adre-
sy, które nie mają dostępu do szybkiego internetu. Współpracujemy 
z Gminą Słupno wyłącznie na etapie prac projektowych w zakresie 
procesów administracyjnych. Dotychczasowa współpraca układa 
się znakomicie. Przedstawicielom gminy zależy, aby nasz projekt 
powstał jak najszybciej i dotarł do jak największej liczby mieszkań-
ców. niestety nie wszystkich mieszkańców uda się podłączyć w tej 
fazie projektu. na szczęście centrum Projektów Polska cyfrowa nie 
powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wciąż przygotowuje kolejne 
etapy projektu. Dlatego zachęcam do zgłaszania popytu na stro-
nach operatora bądź ministerstwa.
Gmina Słupno na bieżąco stara się udzielać mieszkańcom informa-
cji dotyczących budowy światłowodu na naszym terenie. W maju 
Wójt marcin Zawadka zorganizował spotkanie, na które zaprosił 
przedstawicieli firm odpowiedzialnych za realizację zadania. Zapro-
szeni zostali również sołtysi i radni naszej gminy, w celu przeka-
zaniu dalej informacji swoim mieszkańcom. niestety, na spotkaniu 
nie przybyło zbyt wielu zainteresowanych. jednak najważniejsze 
informacje zostały upublicznione na stronie www.slupno.eu w za-
kładce  https://slupno.eu/swiatlowod-w-gminie/  oraz w ostatnim 
numerze „Głosu Słupna.
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trudny rok budżetowy 
w samorządach gminnych
Szanowni Państwo 
Prawda jest naga, nic dziwnego, że wielu samorządowców ją omija. Za-
pewne, przez wrodzoną taktowność. 
rok, którego prawie osiem pierwszych miesięcy już mamy za sobą dla 
samorządów jest wyjątkowo trudny. radni planując budżet w paździer-
niku zakładali w oparciu o dane historyczne określone wpływy do Gminy, 
a następnie na ich podstawie wskazywali wójtowi zadania do wykonania. 
jednak wprowadzone tym roku zmiany podatkowe takie jak podniesie-
nie kwoty wolnej od podatku czy obniżenie od pierwszego lipca stawki 
podstawowej podatku do 12% znacznie skomplikowały finanse samorzą-
dów. rok budżetowy stał się w samorządach niepoliczalny. jednocześnie 
po stronie wzrastających wydatków budżetowych doszły obowiązkowe 
podwyżki dla nauczycieli o 4,5% od postawy wynagrodzenie oraz gwał-
towny wzrost cen związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury 
gminnej (prąd, oświetlenie czy gaz). W efekcie realizacja zaplanowanych 
wcześniej nowych inwestycji stanęła pod znakiem zapytania. jak mówią 
mądrzy ludzie, gdy przecieka ci dach nie planujesz zakupu nowych me-
bli. i tu jest miejsce na to by pochwalić całą radę Gminy za zgodną pra-
cę na rzecz swoich mieszkańców i gospodarskie podejście. radni mając 
świadomość zmieniającej się rzeczywistości na rynku, wzrastających 
cen ogłaszanych przetargów, gdzie najtańsze oferty cenowe wielokrot-
nie odbiegają od założeń z kosztorysów podchodzą do inwestycji bardzo 
racjonalnie. Dążą przede wszystkim w tym roku do zakończenia trwa-
jących wieloletnich projektów i realizacji wyłącznie inwestycji, na które 
Gmina otrzymała środki zewnętrzne. tak więc budżetu gminy, wciąż przy 
nieoszacowanych do końca wpływach, w pierwszej kolejności zabezpie-
czamy środki na dokończenie rozpoczętych inwestycji takich jak ulica 
Piastowska w borowiczkach- Pieńkach czy żłobek-świetlica w nowym 
Gulczewie. trwa kontynuacja realizacji ii etapu zadania pn.: „arkadia 
mazowiecka - przebudowa drogi gminnej borowiczki pieńki - liszyno 
wraz z infrastrukturą”. jesteśmy na etapie budowy kanalizacji deszczo-
wej oraz korytowania drogi pod warstwy konstrukcyjne. termin zakoń-
czenia przewidziano na wiosnę 2023r. W najbliższych dniach planowane 
jest układanie masy asfaltowej, aby zabezpieczyć przed zimą podbudowę 
i ułatwić mieszkańcom komunikację po tej ulicy. inwestycja ta na którą 
umowa podpisywana była na początku 2021r wymagała dofinansowa-
nia. Wzrost cen towarów i usług spowodował waloryzację kwoty kon-
traktu o 1,5mln złotych. 
od 1 września ruszyła filia żłobka w nowym Gulczewie Po uzyskaniu de-
cyzji na użytkowanie od Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
w Płocku obiekt został przekazany do użytku zgodnie z jego przeznacze-
niem. Koszt budowy żłobka i świetlicy – klubu to ponad 1,7 mln zł, z czego 
kwota 829 971,00zł pochodzi z udzielonej Gminie Słupno dotacji z budże-
tu Województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 
Powstał nowoczesny obiekt wyposażony w fotowoltaikę, pompę ciepła, 
rekuperację - spełniający nie tylko praktyczne ale i ekonomiczne standar-
dy, co niezwykle ważne w dzisiejszych realiach. obecnie trwają prace przy 
zagospodarowaniu terenu przy żłobku na plac zabaw dla najmniejszych 
mieszkańców naszej gminy aby mogli rozwijać nowe sprawności rucho-
we, poznawcze czy społeczne.
aby bezpiecznie i sprawnie można było dostać się do żłobka i świetlicy 
realizowany jest obecnie ostatni etap - budowy ul. stepowej w nowym 
gulczewie od ulicy rogozińskiej do Zagłoby budowany jest odcinek drogi 
wraz z odwodnieniem chodnikiem i przejściem dla pieszych przy żłob-
ku utwardzono destruktem również miejsca postojowe pod żłobkiem 
i świetlicą. ta inwestycja kosztuje blisko 1 mln złotych.
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego podpisano 
umowę na inwestycję pn.: „budowa mostu i dróg dojazdowych w miej-
scowości szeligi gm. słupno – usuwanie skutków powodzi w formu-
le zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac będzie obejmował w pierwszej 
kolejności wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. na-
stępnie rozpocznie się budowa nowego obiektu mostowego wraz z dro-

gami dojazdowymi w istniejącym śladzie. Do momentu budowy nowego 
mostu, tj. do marca 2023roku, będzie funkcjonowała tymczasowa prze-
prawa mostowa udostępniona Gminie Słupno jako rezerwa strategiczna. 
jeszcze w tym roku zostanie ulepszona nawierzchnia na drodze stano-
wiącej alternatywny dojazd do Szelig po rozebraniu mostu tymczaso-
wego. na drodze łączącej Szeligi i miszewko-Stefany zostanie położona 
nakładka asfaltowa. tym samym Szeligi od strony północnej będą sko-
munikowane z drogą powiatową. Prace będą prowadzone w październiku 
br. Wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o.o. inwestycja dofinansowana 
jest z rządowego funduszu Polski Ład – Program inwestycji Strategicz-
nych. Kwota dofinansowania to 2 470 000,00zł. kwota jaką gmina mu-
siała dołożyć z własnego budżetu ponad 1 300 000,00zł
Głównie z powyżej wymienionych powodów, nie uda nam się w tym roku 
zrealizować wcześniejszych założeń. jednak mimo trudności pamiętamy 
o małych, istotnych dla naszych mieszkańców społecznie projektach
Zrealizowano zadanie inwestycyjnego pn.: „budowa boisk sportowych 
o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach słupno i wykowo”. 
W ramach zadania wykonano boisko do piłki ręcznej w miejscowości Wy-
kowo o wymiarach 43m x 30m oraz boisko do mini hokeja przy Samo-
rządowym Przedszkolu „niezapominajka” w Słupnie o wymiarach 20m x 
11m. wraz z osprzętem boiska już cieszą się dużym powodzeniem.
Zrealizowano przedsięwzięcia pn.: „arkadia mazowiecka – przebudo-
wa drogi gminnej płock – rydzyno wraz z infrastrukturą - budowa 
oświetlenia ulicznego od km 0+000 do km 0+900”. Przedmiotem za-
mówienia była kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego. Zakres robót 
obejmował posadowienie 32 słupów aluminiowych wraz z 32 oprawami 
oświetleniowymi leD 48W i wysięgnikami na odcinku 900mb. W ramach 
dotychczas zrealizowanego i etapu inwestycji wykonano ułożenie linii ka-
blowej, posadowiono 32 fundamenty i przygotowano do montażu słu-
pów oświetlenia ulicznego. oświetlenie już działa.
W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych rozpoczęły się realiza-
cje dużych zadań inwestycyjnych : 
- „budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy 
słupno”. 
inwestycja polegać będzie na uzupełnieniu bądź budowie nowej infra-
struktury wodno – kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. inwestycja 
dofinansowana jest z rządowego funduszu Polski Ład – Program in-
westycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 8 000 000,00zł. 
Zadanie realizowane będzie do września 2023r. Dotyczy łącznie 23 
projektów na terenie całej gminy. Wśród nich miedzy innymi : budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. calineczki; rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej osiedla mieszkaniowego nad Słupianką w Słupnie; w boro-
wiczkach – Pieńkach ul Poddębiec; mirosławiu; Spinki sieci wodociągo-
wej w Szeligach, mirosławiu, ramutowo-Sambórz. modernizacja SuW 
mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego mijakowo 
- Gulczewo – Słupno; budowa sieci wodociągowej w borowiczkach – 
Pieńkach ul międzylas, ul lokalna; w miszewku Strzałkowskim ul Ła-
mana, w Słupnie ul Klonowa , w rydzynie, budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w cekanowie ul orzechowa, w liszynie ul rymarska, 
w nowym Gulczewie ul Podbipięty , w Wykowie. budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej w ul. 
Królewskiej w cekanowie – droga powiatowa nr 2941W miszewko – 
Pepłowo – cieśle w kierunku miszewka Strzałkowskiego.
- „remont dróg na terenie gminy słupno – modernizacja infrastruk-
tury drogowej”
W ramach zadania zostaną przeprowadzone remonty i modernizacje 
dróg gminnych. Gmina Słupno otrzymała na ten cel promesę inwestycyj-
ną w ramach ii edycji rządowego funduszu Polski Ład: Program inwesty-
cji Strategicznych w wysokości 4 990 000,00zl. do zrealizowania tego 
zadania z budżetu gminy dołożono 1 900 000,00zł.
W ramach remontu nowe nakładki asfaltowe do końca 2022roku otrzy-
mają: Droga wewnętrzna cekanowo do bazy magazynowej Pern oraz 
ulica mazowiecka ca.950mb; Droga gminna 291209W w Szeligach; na 
odcinku ca.860mb; Droga gminna 291210W w mijakowie na odcinku 
ca.1500mb; Droga wewnętrzna barcikowo-Święcieniec ca.870mb; Droga 
gminna 291207W w Samborzu 1250mb; ;; Droga gminna 291215W bieli-

no-rydzyno ca.900mb Drogi osie-
dlowe w cekanowie – ulica bie-
dronki i ulica letnia – na długości 
ca.440mb o szerokości 4,0m; uli-
ce na terenie nowego Gulczewa: 
ul. Senatorska ca.350mb; ul. Zagłoby ca.700mb; ul. rzędziana ca.130mb; 
ul. basztowa i ul Kmicica ca.290mb; ul Szlachecka ca.260mb; ul. chocim-
ska ca.255mb o szerokości 4m
- „zagospodarowanie terenu parku „nad słupianką”
W ramach zadania budowany jest pumptruck – tor rowerowy, który 
zlokalizowany będzie na placu zabaw w Słupnie na terenie parku ,,nad 
Słupianką’’. inwestycja realizowana dzięki pozyskanemu dofinasowaniu 
w wysokości 262 500,00zł z budżetu Województwa mazowieckiego 
w ramach mazowieckiego instrumentu Wsparcia infrastruktury Spor-
towej ,,mazowsze dla sportu 2022’’. ta nowoczesna infrastruktura spor-
towa będzie uzupełnieniem minirampy oddanej do użytkowania w 2020 
roku, którą cieszą się nasi milusińscy. tor składać się będzie ze specjalnie 
wyprofilowanych zakrętów oraz muld, które pozwalają na jazdę rozwi-
jając koordynację ruchu. Przeznaczony będzie do jazdy na rowerach, rol-
kach, hulajnogach i deskorolkach. Wszystkim zapewni dobrą zabawę.
- „solarne oświetlenie uliczne na terenie gminy słupno - ,,eko - słup-
no program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wy-
korzystania oze’’
Zadanie polega na dostawie i montażu solarnych lamp oświetleniowych 
na terenie Gminy Słupno. część lamp, tj. 26 sztuk będzie finansowa-
ne ze środków własnych oraz otrzymanego wsparcia w wysokości 100 
000,00zł ( 50% wartości inwestycji) z budżetu Województwa mazo-
wieckiego w ramach mazowieckiego instrumentu Wsparcia adaptacji 
do Zmian Klimatu - mazowsze dla klimatu 2022. tym zakresem objęte 
zostaną miejscowości - bielino, cekanowo, nowe Gulczewo, miszewko 
Stefany, Słupno, rydzyno. Druga część inwestycji obejmuje zakup lamp 
w ilości 17 sztuk i montaż w następujących sołectwach – cekanowo, Stare 
Gulczewo, liszyno, rydzyno, Szeligi, Wykowo. Zadanie finansowane bę-
dzie ze środków z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. 
- „budowa ulicy wawrzyńca sikory, miętowej i migdałowej w liszy-
nie” – środki pozyskane z budżetu Województwa mazowieckiego w ra-
mach Fogr w kwocie 244 000 tys. kwota z budżetu gminy słupno to 
300 000,00zł . termin realizacji odcinka długości 250m to koniec paź-
dziernika 2022r.
- „letnie utrzymanie dróg gminnych w roku 2022”
jak co roku Gmina Słupno w ramach letniego utrzymania dróg utwardzi 
nawierzchnie dróg gruzem betonowym, kruszywem bitumiczno – ka-
miennym (destruktem), mieszanką asfaltową oraz wyrówna nawierzch-
nie równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. Prace te są właśnie wyko-
nywane. koszt to około 650 000,00zł 
Wykonano również remont nawierzchni pod budynkiem urzędu Gminy 
w Słupnie od strony ośrodka Zdrowia, planowane jest również utwardze-
nie nawierzchni na terenie oczyszczalni Ścieków. 
Podsumowując można powiedzieć, że mimo konieczności przesunięcia 
niektórych zaplanowanych inwestycji na lata następne, dużo dzieje się 
w naszej gminie. Patrzymy też z nadzieją na przyszłość. ostatnio otrzy-
maliśmy z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach instrumen-
tu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego kwotę 3 mln na budowę w latach 2023-2024 ulicy za-
głoby w nowym gulczewie. obecnie trwają prace nad Programem 
funkcjonalno –użytkowym który będzie podstawą do przeprowadzenia 
jeszcze w tym roku przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. również 
w tej formule będzie realizowana budowa ulicy pałacowej w gulczewie. 
W wyniku rozstrzygnięcia naboru edycji 3PGr/2021 rządowego fundu-
szu Polski Ład – Program inwestycji Strategicznych dedykowanej tylko 
dla miejscowości po byłych PGr-ach, Gmina Słupno otrzymała wstępną 
promesę wysokości 2 000 000,00zł na to przedsięwzięcie. uwzględnia-
jąc czas na wykonanie projektu niezbędne podziały oraz budowę okres 
realizacji zostanie określony na lata 2023-2024.
W tym roku jeszcze ogłoszony zostanie przetarg na kontynuację budo-
wy ul Pocztowej w Słupnie środki na iV (zakończony) i V etap realizacji 
Gmina Słupno otrzymała wcześniej również z budżetu Województwa 
mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rów-
nomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 500 000zł 
na 2022r , 1 000 000,00 na 2023r i 1 800 000,zł na 2023r. 
Wszystko to dowodzi, że jesteśmy powiatowymi liderami w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych. jednak nie tylko to nas różni od innych sa-
morządów. my nie chcemy, szczególnie w tej sytuacji rynkowej, zaciągać 
nowych zobowiązań finansowych, żeby realizować wyborcze obietnice. 
tym samym mówimy głośno o naszych problemach i zmuszeni jeste-
śmy podejmować niepopularne decyzje. nie boimy się prawdy. Wiemy, że 
mamy mądrych mieszkańców, którzy widzą co się dzieje wokół i potrafią 
to zrozumieć. Po prostu oni wiedzą, że wszystko co jako samorządowcy 
robimy, wkładając w to całe swoje serce, robimy dla nich mieszkańców 
naszej Gminy Słupno.

ulica PiastowskaŻłobek w Nowym Gulczewie
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pożegnanie lata w sŁupnie
Każdego roku żegnamy lato piknikiem rodzinnym w Święcieńcu. jest 
to impreza organizowana przez Gminę Słupno oraz radę rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu. rodzice przygotowują gril-
la, ciasta oraz smakołyki, z którego dochód zasila skarbiec rady ro-
dziców, natomiast ośrodek Kultury w Słupnie zapewnia bezpłatne 
dmuchańce i atrakcje dla dzieci. W tym roku dodatkowo można było 
korzystać z trampolin. jak zaznaczył Wójt marcin Zawadka pogoda 
zawsze dopisuje na pożegnaniu lata. i w tym roku nie mogło być 
inaczej. Włodarz gminy w towarzystwie Pani bożeny Wernik Dy-
rektor GoK oraz Pani marzeny Woźniak-trojanowskiej w sobotę – 3 
września o godzinie 17.00 zaprosili do wspólnej zabawy. Wydarzenie 
uatrakcyjnił koncert Damiana ukeje – laureata konkursu „the Voice 
of Poland”. artysta przygrywał mieszkańcom podczas serwowania 
potraw przygotowanych w ramach taPaS muSic feStiVal w Świę-
cieńcu, które znikały w mgnieniu oka.
to nie jedyna impreza, która odbyła się tego dnia w naszej gminie. 
W stanicy flis już po raz iX odbyły się regaty kajakowe. Zawodnicy 
walczyli o Puchar Wójta Gminy Słupno oraz Prezesa Stowarzyszenia 
Wodniaków „flis”. nagrodę otrzymał najmłodszy i najstarszy za-
wodnik regat. Po koronacji uczestnicy bawili się przy ognisku i mu-
zyce szantowej.
Dziękujemy za Waszą obecność oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji wydarzeń. już zaczynamy przygotowania do kolej-
nej imprezy. Do zobaczenia! (mk)
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opieka żŁobkowa w gminie sŁupno
jedyny żŁobek gminny w powiecie pŁockim.
Spośród 15 gmin wiejskich tylko gmina Słupno zapewnia swoim miesz-
kańcom opiekę żłobkową w publicznej placówce. Gmina Gąbin jako sa-
morząd miejsko-gminny posiada żłobki w swoim regionie. Poza tym 
w trzech gminach zostały utworzone kluby dziecięce, lecz w nich moż-
liwa jest opieka nad dziećmi, które ukończyły już pierwszy rok życia. 

Rodzaj instytucji opieki 
nad dziećmi do 3 lat

Organ 
prowa-
dzący

Ilość 
miejsc 
opieki

Gmina miejsko-wiejska w powiecie płockim:

Drobin Klub dziecięcy Gmina 29

Gąbin
- Żłobek w Gąbinie
- Żłobek w Dobrzykowie
- Żłobek w nowym Grabiu

miasto
Gmina
Gmina

43
16
30

Wyszogród Żłobek funda-
cja 24

Gmina wiejska w powiecie płockim:

bielsk Klub dziecięcy Gmina 30

bodzanów - - -

brudzeń Duży - - -

bulkowo - - -

Łąck - - -

mała Wieś - - -

nowy Duninów - - -

radzanowo Klub dziecięcy
osoba 
pry-
watna

30

Słubice - - -

Słupno
- Żłobek w Słupnie
- filia Żłobka w nowym 
Gulczewie

Gmina
Gmina

60
20

Stara biała - - -

Staroźreby - - -

Źródło: Portal Informacyjno-Usługowy Empatia – Wyszukiwarka żłobków i klubów dziecięcych

Wójt marcin Zawadka od początku uważał, że budowa takiego typu 
placówki jest niezbędna w tym regionie. jednak z uwagi na brak 
aprobaty w tym poprzedniej rada Gminy, inwestycja została roz-
poczęta bardzo późno. 
Gmina Słupno w 2015 roku wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom 
i utworzyła pierwszą tego typu placówkę w gminie wiejskiej na ma-
zowszu. Do żłobka mieszczącego się jeszcze wtedy w budynku sa-
morządowego przedszkola zapisanych zostało osiemnaścioro ma-
luchów. Kiedy w 2017 roku żłobek zyskał nową siedzibę przy ulicy 
Warszawskiej opieką objęto już ponad trzydzieścioro dzieci. Z roku na 
rok małych podopiecznych przybywało, aż zapełniło się wszystkich 
dostępnych sześćdziesiąt miejsc, a na liście rezerwowej po przepro-
wadzonej rekrutacji przybywało pozycji. 
mimo iż w porównaniu do innych gmin powiatu płockiego, w gminie 
Słupno odsetek dzieci objętych opieką żłobkową jest stosunkowo 
wysoki to jednak nagląca potrzeba stworzenia kolejnego żłobka 
znalazła swój finał w 2022 roku. już z początkiem września otwo-
rzyliśmy dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy filię Gmin-

nego Żłobka w Słupnie przy ulicy Stepowej 1 w nowym Gulczewie. 
Dwadzieścioro maluchów w wieku od 20 tygodni do 3 lat będzie 
przebywało w bezpiecznych i komfortowych warunkach w nowo 
wybudowanym żłobku pod opieką wykwalifikowanych opiekunek. 
opieka żłobkowa to w największym stopniu niezaspokojona po-
trzeba aktywnych zawodowo rodziców. 
Dzięki zaakceptowanym przez radę Gminy Słupno planom budżeto-
wym oraz pozyskanej dotacji z budżetu województwa mazowieckie-
go w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomier-
nego rozwoju województwa mazowieckiego, inwestycja właśnie 
nabrała realnych kształtów. udało się to mimo, iż wbrew wcześniej-
szym zapowiedziom w roku 2022 nie uruchomiono rządowego pro-
gramu „malucH+”, który gwarantowałby dofinansowanie nawet 
80% kosztów realizacji zadania. 
Powstały w nowym Gulczewie żłobek to budynek spełniający no-
woczesne standardy oraz wysokie wymagania lokalowe i sanitarne. 
maluchy do dyspozycji mają salę zabaw z sypialnią oraz łazienkę 
z dostosowanymi sanitariatami. W budynku znajduje się ponadto 
szatnia, wózkownia, pomieszczenie kuchenne oraz socjalne. Wszyst-
kie wnętrza wyposażone są w nowe meble i sprzęt aGD, a na dzieci 
czekają bajeczne zabawki z ekologicznych materiałów. Żłobek będzie 
również posiadał bezpieczny plac zabaw usytuowany na tarasie, a ro-
dzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z wygodnego parkingu. 
fachową kadrę filii Gminnego Żłobka w Słupnie stanowi siedmiu 
pracowników, w tym: opiekunki, woźne oraz pomoc kuchenna. Każdy 
pracownik sprawujący opiekę nad maluchami ma ukończone kursy 
bądź studia pedagogiczne, a wszyscy zatrudnieni przeszkoleni są 
z udzielania pierwszej pomocy. Wyżywienie dla najmłodszych przy-
gotowywane jest z zachowaniem najwyższych standardów w Samo-
rządowym Przedszkolu „niezapominajka” w Słupnie i bezpośrednio 
dowożone do żłobka. 
aby zapewnić ten wysoki standard usług opiekuńczych naszym naj-
młodszym mieszkańcom gminy Słupno niezbędne staje się prze-
znaczanie coraz większych środków finansowych na funkcjonowanie 
żłobka. Z roku na rok wzrastają wydatki związane z wyżywieniem, 
opłatami za media czy regulacjami płacowymi, a dochody z opłat 
za korzystanie z opieki żłobkowej absolutnie nie bilansują tych wy-
datków. W 2021 roku wydatki gminy Słupno na opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3 przekroczyły o 848  263,67 zł wpływy z tego za-
kresu, a pierwsze półrocze 2022 roku zamknęło się sumą wydatków 
586 839,13 zł przy kwocie 109 584,30 zł dochodów.

Źródła finansowania wydatków 
gminnego żłobka w słupnie w roku 2021 

w ujęciu procentowym:

Źródło: opracowanie własne BSO

gminny żŁobek w sŁupnie najtańszy w powiecie
mimo, że środki własne gminy stanowią ponad 70% źródeł finanso-
wania wydatków Gminnego Żłobka w Słupnie, opłata stała oraz za 
pobyt najmłodszych w naszym gminnym żłobku nie uległy zmianie 
od 2015 roku i są jednymi z najniższych w powiecie. 
miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku to:
•	 opłata stała w wysokości 150,00 zł
•	 opłata w wysokości 7,00 zł za każdy dzień faktycznego pobytu 

dziecka w żłobku
•	 opłata za wydłużony ponad 10 godzin na wniosek rodzica pobyt 

dziecka w żłobku w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą go-
dzinę pobytu

•	 opłata za pełne wyżywienie w wysokości 10,00 zł za każdy dzień 
faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

Przyjmując, że mały podopieczny uczęszczał do Gminnego Żłobka 
w Słupnie 20 dni w miesiącu i przebywał w nim 8 godzin dziennie, 
łączny koszt jego pobytu bez wyżywienia wyniesie: 290,00 zł. a jak 
kwestia opłat za opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami przedstawia 
się w innych gminach powiatu płockiego? obrazuje to poniższa tabela:

Instytucja opieki Opłata za pobyt dziecka 
(bez wyżywienia)

Żłobek w Gąbinie
2,80 zł za godzinę pobytu 
(co daje 448,00 zł za 20 dni 
x 8 godzin)

Żłobek w Dobrzykowie
2,80 zł za godzinę pobytu 
(co daje 448,00 zł za 20 dni 
x 8 godzin)

Żłobek w nowym Grabiu
2,80 zł za godzinę pobytu 
(co daje 448,00 zł za 20 dni 
x 8 godzin)

Żłobek w Wyszogrodzie 150,00 zł miesięcznie

Klub dziecięcy w Drobinie 400,00 zł miesięcznie

Klub dziecięcy w bielsku 220,00 zł miesięcznie

Klub dziecięcy w radzanowie 400,00 zł miesięcznie

Źródło: Portal Informacyjno-Usługowy Empatia – Wyszukiwarka żłobków i klubów dziecięcych

oczywiście rodzice i opiekunowie, których pociechy korzystają z opie-
ki żłobkowej w gminie Słupno mogą wnioskować o zastosowanie 
procentowego obniżenia opłaty stałej np. ze względu na niski dochód 
rodziny, samotne wychowywanie dziecka, jego niepełnosprawność 
oraz rodzeństwo uczęszczające do żłobka lub przedszkola. Z kolei 
posiadaczom Słupieńskiej Karty Dużej rodziny 3 + przysługuje dwu-
dziestoprocentowe zwolnienie ze wszystkich opłat, z wyjątkiem na-
liczonej kwoty za wyżywienie. 
Ponadto od 2022 roku funkcjonuje ogólnokrajowe dofinansowanie 
obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. rodzice, którzy złożą 
w ZuS-ie stosowny wniosek mogą liczyć na zwrot poniesionych opłat 
do kwoty 400,00 zł miesięcznie (do opłaty za pobyt dziecka w żłob-
ku nie wlicza się opłaty za wyżywienie). 

sylwia pomianowska
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bielino ma już swÓj plac zabaw
Dzięki staraniom Wójta Gminy marcina Zawadki, radnych, Sołty-
sa oraz mieszkańców sołectwa bielino w wakacje - 25 lipca, został 
otwarty plac zabaw w bielinie. nowe miejsce do zabaw dla najmłod-
szych jest usytuowane niedaleko świetlicy wiejskiej w bielinie. Z uwa-
gi na brak możliwości stworzenia takiego miejsca obok budynku 
świetlicy, ze środków budżetu gminy została zakupiona działka pod 
budowę wspomnianego placu. następnie wyposażono go w zabaw-
ki, które ucieszyły każdego malucha przybyłego z rodzicami w dzień 
otwarcia na plac zabaw. Pani agnieszka ruclak – Zastępca Wójta 
w towarzystwie małgorzaty Sawicka Przewodniczącej rady Gminy 
Słupno, Pawła baranowskiego- Wiceprzewodniczącego rady, rad-
nych – Piotra Węglińskiego i Władysława Grabowskiego oraz Sołtys 
Katarzyny Garwackiej podziękowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa bielino. Podczas 
uroczystego otwarcia plac zabaw bardzo się spodobał, najmłodsi od 
razu zagospodarowali wszystkie dostępne atrakcje. na dzieci czekały 
animatorki zabaw dziecięcych, prezenty oraz słodki poczęstunek. 
Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznej, radosnej zabawy, wyrażając 
nadzieje, że ten kolejny plac zabaw w naszej gminie stanie się dla dzieci 
ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. (mk)

stypendia wÓjta gminy sŁupno
w 2022 roku już po raz piąty przyznano stypendia wójta gminy 
słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawo-
wych. biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną na świadectwie 
szkolnym co najmniej 5.0 oraz inne osiągnięcia przyznano sty-
pendia dla 70 uczniów. komisja stypendialna pozytywnie oce-
niła wnioski mieszkańców gminy słupno dotyczące 38 uczniów 
ze szkół podstawowych położonych na terenie gminy słupno 
i 32 uczniów z płockich szkół. ze szkoły podstawowej im. abp. 
a. j. nowowiejskiego tegorocznymi stypendystami zostało 28 
uczniów, ze szkoły podstawowej im. ziemi mazowieckiej w li-
szynie 8 uczniów, a ze szkoły podstawowej im. małego powstań-
ca w Święcieńcu 2 uczennice.
uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom – uczniom szkół 
podstawowych z terenu gminy Słupno odbyło się 1 września 2022 
r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego w poszczególnych placów-
kach. Stypendyści z płockich szkół oraz absolwenci naszych szkół 
gminnych będą mogli odebrać dyplomy z rąk Wójta Gminy Słup-
no w urzędzie Gminy w dniu 30 sierpnia 2022 r. Stypendium bę-
dzie wypłacane w wysokości 150,00 zł dwa razy w roku szkolnym 
2022/2023 - do 30 września 2022 r. i do 31 stycznia 2023 r.
Przypominamy, że do dnia 15 września 2022 r. będzie można składać 
wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Słupno dla szcze-
gólnie uzdolnionych mieszkańców gminy Słupno uczęszczających 
do szkół ponadpodstawowych. Kryteria niezbędne do uzyskania 
stypendium to średnia ocen na świadectwie szkolnym z ostatnie-
go roku szkolnego co najmniej 5.0 oraz potwierdzone uczestnictwo 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Kwota przyznawa-
nego stypendium to 200,00 zł wypłacana miesięcznie od września 
2022 r. do czerwca 2023 r. 

sylwia pomianowska
biuro oświaty

StyPenDyŚci:

1. Dawid Dobrzyński – uczeń Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

2. antoni Zabielski – uczeń Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

3. michalina okraszewska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

4. Kacper Gołębiewski – uczeń Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

5. Weronika reszczyńska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

6. aleksandra Zabłocka – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

7. milena Wierzchowska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

8. maja Krzesiak – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

9. antoni Kwiatkowski – uczeń Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

10. maria Kwiatkowska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

11. nikola matuszewska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

12. Zuzanna ciarka – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

13. lena chruścielska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

14. adrianna Kozłowska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego 

w Słupnie

15. oliwia różalska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

16. michał ruciński – uczeń Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

17. michalina Góralska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

18. Kinga Kołodziejska – uczennica Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

19. antonina niewinowska – uczennica Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

20. Zofia niewinowska – uczennica Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

21. Krzysztof Dąbrowski – uczeń Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

22. Gracjan Kokoszkiewicz – uczeń Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

23. amelia Stafańska – uczennica Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

24. maja Wolińska – uczennica Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

25. julia turkowska – uczennica Sz. P. im. małego Powstańca w Święcieńcu

26. iga cybulska – uczennica Sz. P. im. małego Powstańca w Święcieńcu

27. natalia Sadkowska – uczennica Sz. P. nr 3 im. Kornela makuszyńskiego w Płocku

28. Wiktoria lisiecka – uczennica Sz. P. nr 6 im. Druha Wacława milke w Płocku

29. olga leśniak – uczennica Sz. P. nr 6 im. Druha Wacława milke w Płocku

30. lena ciećwierz – uczennica Sz. P. nr 20 im. Władysława broniewskiego 

w Płocku

31. małgorzata Siebierska – uczennica Sz. P. nr 20 im. Władysława broniew-

skiego w Płocku

32. filip Kowalczyk – uczeń Sz. P. nr 20 im. Władysława broniewskiego w Płocku

33. mikołaj Krawczyński – uczeń Sz. P. nr 20 im. Władysława broniewskiego 

w Płocku

34. emilia okrasko – uczennica Sz. P. nr 20 im. Władysława broniewskiego w Płocku

35. Wojciech G.

36. Pola mroczek – uczennica Sz. P. nr 22 im. janusz Korczaka w Płocku

37. michał bielas – uczeń Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

38. natalia rosiak – uczennica Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

39. Zuzanna Garlicka – uczennica Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

40. adrianna mosakowska – uczennica Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

41. marcel rosiak – uczeń Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

42. julia Żabicka – uczennica Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

43. amelia Wolano – uczennica Sz. P. nr 23 im. armii Krajowej w Płocku

44. jan owsik – uczeń Sz. P. nr 23 im. armii Krajowej w Płocku

45. jakub Przybyliński – uczeń Sz. P. nr 23 im. armii Krajowej w Płocku

46. julia Przybylińska – uczennica Sz. P. nr 23 im. armii Krajowej w Płocku

47. maria Goszczyńska – uczennica Sz. P. nr 23 im. armii Krajowej w Płocku

48. jan Karaszewski – uczeń Katolickiej Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego i bł. 

bpa leona Wetmańskiego w Płocku

49. mateusz racki – uczeń ii Prywatnej Sz. P. „ProfeSor” w Płocku

50. jerzy bielecki – uczeń ii Prywatnej Sz. P. „ProfeSor” w Płocku

1. robert fronczak – absolwent Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

2. Dawid Kasztelan – absolwent Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

3. Gabriela Szurmak – absolwentka Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

4. jan chęciński – absolwent Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

5. Kornelia bryk – absolwentka Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

6. amelia ambroziak – absolwentka Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego 

w Słupnie

7. Zuzanna Petera – absolwenta Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

8. Piotr ejman – absolwent Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

9. urszula Pomorska – absolwentka Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

10. mikołaj Głód – absolwent Sz. P. im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie

11. arina Zaiko – absolwentka Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

12. aleksandra izydorska – absolwentka Sz. P. im. Ziemi mazowieckiej w liszynie

13. anna Pawlak – absolwentka Sz. P. nr 3 im. Kornela makuszyńskiego w Płocku 

14. mikołaj leśniak – absolwent Sz. P. nr 6 im. Druha Wacława milke w Płocku

15. aleksandra Domagalska – absolwentka Sz. P. nr 20 im. Władysława bro-

niewskiego w Płocku

16. jakub Wieczorkowski – absolwent Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

17. julia Szulborska – absolwentka Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

18. bartosz bielas – absolwent Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

19. anna Wodowska – absolwentka Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku

20. bartosz Paluszewski – absolwent Sz. P. nr 22 im. janusza Korczaka w Płocku
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z życia żŁobka
czerwiec, jak co roku, rozpoczyna się świętem dzień dziecka. tego 
dnia, niezależnie od wieku, wszyscy stajemy się dziećmi, tak stało 
się i teraz. żłobkowe ciocie zamieniły ten dzień w niezwykłą przy-
godę pod okiem kolorowych klaunów. zabawa rozpoczęła się od 
puszczania pięknych, mieniących się w słońcu, baniek mydlanych, 
które dzieci uwielbiają. potem przyszedł czas na zadanie specjal-
ne, jakim było umieszczenie jak największej ilości piłek w specjal-
nie do tego przygotowanych klaunowych spodniach, sprawiło to 
dzieciom wiele frajdy. była też zabawa w limbo, wspólne tańce, 
słodki poczęstunek oraz zabawy z chustą animacyjną.
na koniec dnia dzieci, choć zmęczone, to z uśmiechem na ustach wra-
cały do swych domów z drobnymi upominkami.
Dnia 23 czerwca w Gminnym Żłobku w Słupnie miało miejsce uroczy-
ste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.
Z końcem czerwca, Żłobek opuści 29 dzieci, które zamkną pierwszy, 
bardzo ważny etap swojego życia i edukacji. Dla rodziców i ich po-

ciech przygotowana została uroczystość, która na pewno na długo 
upamiętni ten moment. miłym jej akcentem był występ artystycz-
ny przygotowany przez maluchów pod okiem opiekunów oraz wrę-
czenie pamiątkowych dyplomów i upominków, które zostały wy-
konane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Wierzymy, że przechodząc do przedszkola nasi mali absolwenci za-
biorą ze sobą bogaty ekwipunek wspólnych zabaw, twórczej pracy 

i wielu dobrych wspomnień, które pomogą im w pokonywaniu bez 
przeszkód drogi do przedszkola i szkoły.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy okazali nam zaufanie po-
wierzając naszej opiece swoje dzieci oraz życzymy im licznych powo-
dów do satysfakcji z rozwoju i postępów ich dzieci. mamy nadzieję, że 
w nowym środowisku spotkają się z życzliwością i wsparciem.
Życzy personel Gminnego Żłobka w Słupnie

„przedszkolaki odkrywają Świat 
przyrody z dziećmi z czech i sŁowacji”
dzieci z grupy ,,słoneczka” z samorządowego przedszkola ,,niezapo-
minajka” w słupnie od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r. brały udział 
w międzynarodowym projekcie ,,liść/list/leaf”. założeniem projek-
tu było, aby poprzez zabawę, obserwację i działania twórcze z użyciem 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej rozwijać potencjał dzieci 
poprzez angażowanie przedszkolaków w niestandardowe projekty.
Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym należy wykazać się kre-
atywnością oraz wychodzeniem poza schematy, dlatego w swojej 
pracy z dziećmi wykorzystuję działania praktyczne głównie projek-
towe, które są dla nich atrakcyjne i motywują przedszkolaków do ak-

tywności. Ważne jest dla mnie również całościowe wspieranie dzieci 
i podążanie za aktualnymi kierunkami edukacji międzynarodowej. 
jednym z projektów, których jestem współautorem i odzwierciedla 
wyznaczone przeze mnie wyżej opisane cele jest międzynarodowy 
projekt ,,liść/list/leaf. Projekt ten realizowaliśmy we współpracy 
z niepublicznym Przedszkolem Złote Krople w bielanach Wrocław-
skich, materská škola Severná 19 moldava nad bodvou (Słowacja), 
mateřská škola Sněženka, josefa lady 1790, frýdek-místek (czechy). 
nasza współpraca opierała się na realizacji wspólnie wyznaczonych 
zadań dzięki możliwościom platformy etwinning oraz narzędziom 
technologii informacyjno-komunikacyjnej takich jak: inShot, intro 
maker, chatterKid, canva, Gimp i Piktochart. 
ideą opracowanego projektu było rozbudzenie zainteresowań przy-
rodą w najbliższym środowisku naturalnym dzieci poprzez wielo-

zmysłowe jej poznanie, odkrywanie jej niepoznanych do tej pory 
szczegółów i różnorodności jak również zainspirowanie przedszko-
laków do dokonywania obserwacji i wnioskowania. Dzieci w sposób 
twórczy poszerzyły swoją wiedzę na temat liści, nauczyły się po-
strzegać naturę jako źródło sztuki w formie tańca, muzyki czy wy-
tworów plastycznych oraz rozwinęły swoją wrażliwość na potrzebę 
ochrony środowiska przyrodniczego. 
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola ,,niezapominajka” 
w Słupnie z dużym zaangażowaniem i ciekawością brały udział 
w proponowanych przez mnie działaniach. realizację projektu zaczę-

liśmy od przygotowania prezentacji grupy w formie filmu w celu za-
poznania się z przedszkolakami z Polski, czech i Słowacji. my również 
w ten sposób poznaliśmy naszych zagranicznych partnerów. 
Kolejnym działaniem projektowym była obserwacja liści w ich natu-
ralnym środowisku oraz poznanie drzew, z których pochodziły. Przy-
gotowaliśmy również krótki filmik edukacyjny dla naszych partne-
rów, aby mogli poznać polską florę i nauczyć się nazw drzew w języku 
polskim. Wiele radości sprawiło dzieciom stworzenie międzynarodo-
wego memory w formie zdjęć z jesiennymi darami natury. Przedszko-
laki z liści ułożyły gruszkę, parasol i kwiat. 
W okresie trwania projektu bardzo dużo czasu spędziliśmy na space-
rach do pobliskiego lasu oraz poznając przyrodę w naszej miejscowo-
ści. ich efektem było stworzenie międzynarodowego zielnika, który 
pomógł dzieciom zapamiętać nazwy liści w języku polskim ale także 
nauczyć się ich w języku słowackim. Podczas grupowego tworzenia 
zielnika przedszkolaki obserwowały, poznawały, porównywały i opi-
sywały liście w formie zabaw badawczych. rozbudziło to ich zainte-
resowanie tematem i poszerzyło posiadaną do tej pory wiedzę. 
otaczająca nas przyroda była również inspiracją do działań plastycz-
nych. efektem naszych poszukiwań było wykonie pracy plastycznej 
pt. ,,jesienne kompozycje” metodą kolażu w parach. 
mimo tematyki projektu, która głownie kojarzy się z jesienią, w okre-
sie zimowym nadal realizowaliśmy nasze założenia. był to czas roz-
wijania u dzieci ich umiejętności tanecznych i pobudzania wrażliwości 
muzycznej. Przedszkolaki po raz kolejny odkryły swoje zdolności ta-
neczne ucząc się międzynarodowego układu tanecznego do muzyki 
klasycznej nazwanego przez nas ,,taniec liści”. 
Wiosną świat budzi się do życia, a ,,starszaki” z Samorządowego Przed-
szkola ,,niezapominajka” w Słupnie miały okazję poznać etapy rozwoju 
roślin, sposoby pielęgnacji i obserwować ich wzrost poprzez sianie i sa-
dzenie warzyw oraz kwiatów. ciekawym doświadczeniem był również 
pomiar gałęzi drzewa na różnych etapach jej wzrostu. Przedszkolaki 
poznały rośliny lecznicze występujące w naszym najbliższym środowi-
sku przyrodniczym oraz ich zastosowanie, a także kwiaty doniczkowe 
podczas spotkania z florystką w naszej miejscowej kwiaciarni.
Początkowo realizacja projektu zaplanowana była na okres dwóch 
miesięcy jednak zaangażowanie dzieci i ich ciekawość spowodowała, 
ze został on zmodyfikowany i przedłużony czas jego realizacji. 
jako nauczyciel jestem pełna podziwu kreatywności przedszkolaków, 
którą wykazały podczas wykonywania zaplanowanych działań. Dzię-
ki ich motywacji i zaangażowaniu mogłam wdrożyć nowe rozwiąza-
nia metodyczne i organizacyjne rozwijając dzieci na wielu płaszczy-
znach oraz jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne. Ponadto 
dzieci rozwinęły szacunek do przyrody w sposób innowacyjny co rów-
nież wpłynęło na promocję przedszkola na arenie międzynarodowej. 

andżelika michalska
nauczyciel samorządowego przedszkola ,,niezapominajka” w słupnie
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„przedszkolak zdobywa Świat”
Każdy przedszkolak chce odkrywać świat. Jemu nie straszny deszcz, ani wiatr… 

To tylko odwagi doda! Tu ważna jest przygoda!

dzieci z samorządowego przedszkola „niezapominajka” w słup-
nie to prawdziwi mali podróżnicy i odkrywcy. każdego dnia prze-
bywają na powietrzu i są w ciągłym ruchu. dzielnie zdobywają 
świat i mierzą czas od wycieczki do wycieczki. nie ma miesiąca, 
aby nie wyruszali na poszukiwanie przygód, wiedzy i dobrej zaba-
wy poza granice przedszkolnego podwórka. 
W tym roku odwiedzili między innymi płockie Zoo. celem wycieczki 
była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przy-
rodą, zainteresowanie różnorodnością gatunków świata zwierząt 
oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Zwrócono uwagę 
dzieci, na to jakie funkcje pełnią ogrody zoologiczne. Przedszkola-
ki poszerzyły także swoją wiedzę na temat zagrożonych gatunków 
zwierząt. Wesołe spotkanie ze zwierzętami odbyło się również pod-
czas wyjazdu do rodzinnego Parku rozrywki „frajdalandia” w bu-
dach iłowskich. na dzieci czekało wiele atrakcji takich jak karmienie 
alpak i kóz, pokazy sokolnicze, obserwowanie strusi z bliska, a także 
zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach i placu zabaw. Wszystko na 
świeżym powietrzu, w okolicy lasu i przy pięknej pogodzie, która to-
warzyszyła wszystkim przez cały dzień. 
Parki rozrywki to świetna okazja do stymulacji wszechstronnego roz-
woju dzieci. Proponowane tam atrakcje rozwijają sprawność fizyczną, 
poznawczą i emocjonalną maluchów, a jednocześnie integrują grupy 
przedszkolne. to zachęciło do odwiedzenia kolejnych interesujących 
obiektów. Park „baśniowe Sady Klemensa” w Podskarbicach Szla-
checkich i „Dolina Wkry” w Pomiechówku, które odwiedziły starszaki 
to wyjątkowe miejsca. oprócz świetnej zabawy i rozrywki, dzieci mia-
ły kolejną okazję do bliskiego kontaktu z pięknem przyrody. Wizyty 
w takich zakątkach naszego regionu sprawiają, że dzieci mają niepo-
wtarzalną okazję do wielozmysłowego poznawania świata.
Przedszkolaki z „niezapominajki” z ogromnym zaangażowaniem od-
krywają piękne miejsca na mazowszu. Pierwszym punktem na mapie 
był Płock. miasto, które dzieci poznały trochę od innej strony. były 
zachwycone ilością ciekawych i ważnych miejsc. razem z przewod-
nikiem dzielnie maszerowały uliczkami miasta i z zapartym tchem 
słuchały kolejnych opowieści. Grupy, które odwiedziły Płock w okre-
sie świąt bożego narodzenia miały okazję obejrzeć świąteczne ilumi-
nacje na Wzgórzu tumskim.
Starszaki z kolei udały się na zwiedzanie stolicy. W Warszawie przy-
witała ich słoneczna pogoda, dlatego spacer po Starym mieście 
można zaliczyć do udanych. następnie na dzieci czekały już zajęcia 

z przewodnikiem w Zamku Królewskim. W tak pięknych okoliczno-
ściach każdy, choć przez chwilę, mógł poczuć się jak król lub królowa. 
napięty program tej wycieczki pozwolił na krótki odpoczynek pod-
czas pysznego obiadu i zebranie sił na kolejne atrakcje już w nowo-
czesnym świecie trampolin. 
Wiele pozytywnych emocji wzbudziła w dzieciach wycieczka do mu-
zeum Wsi mazowieckiej w Sierpcu. maluszki i starszaki oglądały 
stare chałupy, wiatraki, pasące się konie, krowy i kozy oraz „miej-
scowe” bociany. Zwiedziły dworek szlachecki z końca XiX i początku 
XX wieku, karczmę chłopską i zabytkowy kościół. na koniec pobytu 
w Skansenie był czas na wspólny posiłek i zabawę. trzeba wspo-
mnieć o tym, że obiektem gorących dyskusji przedszkolaków była 
dawna sala szkolna i zabawki. tego dnia wszyscy na chwilę przenieśli 
się w czasie. 
Podczas takich wycieczek dzieci wzmacniają poczucie swojej przyna-
leżności do ojczyzny, szacunku do kraju, jego historii i kultury. „na 
nowo” odkrywają wiele miejsc, do których miejmy nadzieję będą po-
wracać z sentymentem.
na przedszkolnej mapie miejsc wartych odwiedzenia znalazł się tak-
że teatr Dramatyczny im. jerzego Szaniawskiego w Płocku. to była 
wielka wyprawa. na ten wyjazd wybrały się wszystkie grupy przed-
szkolaków. Zarówno maluszki, jak i starszaki z ogromną ciekawością 
obejrzały spektakl „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. była 
to świetna okazja do wprowadzenia dzieci w świat sztuki oraz zapo-
znania z zawodem aktora, reżysera, czy scenografa. Dzieci podziwia-
ły kolorowe stroje, bogate dekoracje i znakomite występy aktorów, 
którzy wchodzili w interakcję z wymagającą, dziecięcą publicznością. 
Wspaniale było zobaczyć Królewnę Śnieżkę z bliska, czy dotknąć 
szaty królewicza i przybić z nim piątkę. efekty dźwiękowe i świetl-
ne powodowały, że zainteresowanie spektaklem nie malało, a wręcz 
rosło z każdą minutą. Wszyscy, nawet najmłodsi, doskonale znają tę 
bajkę. jednak oglądanie jej jako barwnego, muzycznego widowiska 
było czymś wyjątkowym co z pewnością pozostanie miłym wspo-
mnieniem dla małych wychowanków przedszkola. jednocześnie roz-
budzi w nich zainteresowanie kulturą słowa oraz odpowiednim wy-
rażaniem emocji za pomocą sztuki. Przedszkolaki uczestniczą także 
w seansach kinowych. Z chęcią odwiedziły w tym roku Kino „Helios” 
i „Przedwiośnie” w Płocku. filmy, na które wybrały się starszaki po-
mogły w zrozumieniu takich wartości jak: prawda, przyjaźń i dobro. 
Przejazdy podczas licznych wycieczek dzieci w celach edukacyjnych 
i rozrywkowych są sfinansowane przez urząd Gminy w Słupnie.
Kolejnym ważnym celem w pracy z maluchami jest rozwijanie ich 
uzdolnień i zainteresowań. małe „niezapominajki” z przedszkola 
w Słupnie mają okazję uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach 
edukacyjnych. Dzięki temu coraz lepiej poznają świat, poszerzają 
swoją wiedzę i umiejętności. W tym roku prawdziwym hitem wśród 
przedszkolaków okazały się warsztaty „las w słoiku”, na których 
każdy stworzył swoją niepowtarzalną kompozycję. Dzieci poznają 
świat zmysłami, dlatego zorganizowano także warsztaty sensorycz-
ne i kulinarne. Z kolei swoje umiejętności plastyczne przedszkolaki 
rozwijały podczas warsztatów lepienia z gliny. było to świetne ćwi-
czenie motoryki małej oraz pobudzenie kreatywności. Podczas zajęć 
powstały małe dzieła sztuki, które wzbogaciły wielkanocne i wio-
senne kąciki. 
Przedszkolaki odwiedzają również miejsca, gdzie można wziąć udział 
w ciekawych zajęciach. Dzieci uczestniczyły między innymi w warsz-

tatach „małego chemika” w Sali Zabaw „fikołki”, gdzie miały okazję 
własnoręcznie wykonać slimy. Wszyscy doskonale wiemy, jak wspa-
niałą zabawą dla najmłodszych są masy plastyczne, tym bardziej je-
śli sami mogą je stworzyć. 
Wielką atrakcją były odwiedziny w manufakturze cukierków „Słod-
ko- Zakręcone” w Płocku. Dzieci zobaczyły cały proces tworzenia 
wybranych słodyczy. Każdy oczywiście miał okazję zrobić swój słodki 
przysmak. Wycieczki do takich miejsc sprawiają, że uśmiech nie scho-
dzi z twarzy najmłodszych.
Wiele radości dają przedszkolakom także wizyty naszych gości. tra-
dycją stały się już „Poranki muzyczne” Płockiej orkiestry Symfonicz-
nej. Wspaniali muzycy wprowadzają dzieci w magiczny świat muzyki, 
instrumentów i wspólnego muzykowania.
Podczas wyjątkowych podróży nie można zapomnieć o bezpieczeń-
stwie. Przedszkolaki regularnie biorą udział w spotkaniach z policją, 
strażą oraz przedstawicielami zawodów medycznych. Podczas któ-
rych utrwalają zasady bezpiecznego zachowania i zgłębiają tajniki 
tych bardzo ważnych i potrzebnych zawodów.
Dzieckiem jest się tylko raz. Dlatego w Słupnie dbamy o to, aby dzie-
ciństwo niezapominajkowych przedszkolaków było wyjątkowe i za-
wsze działo się coś wesołego. 
Wszystkie wycieczki, warsztaty i ciekawe spotkania pozwalają dzie-
ciom lepiej poznać i zrozumieć świat. otwierają na nowe miejsca 
i ludzi. nawet najpiękniejszy film, czy zdjęcie nie da dzieciom tego 
co prawdziwa wyprawa. Dzięki „niezapominajce” przedszkolaki mają 
szansę dotknąć, powąchać, zobaczyć i doświadczyć z bliska. 

andżelika bodal

Pokazy sokolnicze i wesołe zabawy w Parku Rozrywki

Tuż przed wejściem do Parku Rozrywki „Sady Klemensa”

Wspólne muzykowanie z Płocką Orkiestrą Symfoniczną Bardzo miłe i wartościowe spotkanie z panią pielegniarką Zwiedzanie Płocka

Praca w skupieniu podczas warsztatów z gliny
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trwa rozbudowa szkoŁy w liszynie
jedną z najpiękniejszych i najbardziej rozwojowych okolic na-
szej gminy jest liszyno i jego okolice, tj. wykowo, bielino, boro-
wiczki pieńki itp. to miejsce, w którym z roku na rok przybywa 
nowych mieszkańców, w tym rodzin z małymi i starszymi dzieć-
mi. do tego dochodzą okoliczne miejscowości równie licznie 
zabudowane. oprócz dróg głównych, dojazdowych do posesji 
oraz zagospodarowania terenu niezbędna jest rozbudowa infra-
struktury oświatowej. 
Szkoła im. Ziemi mazowieckiej w liszynie to szkoła z prawie 100-let-
nią tradycją. natomiast budynek, w którym obecnie się znajduje ma 
prawie 60 lat. Wówczas do szkoły chodziła niewielka grupa uczniów 
z tego terenu. jednak w ostatnim czasie nie sposób nie zauważyć 
znaczny przyrost uczniów korzystających z placówki. Z uwagi na no-
wopowstałe drogi i ścieżki rowerowe uczniom łatwiej jest przybyć 
do szkoły rowerem czy hulajnogą, dlatego wybierają szkołę, która 
leży najbliżej miejsca zamieszkania. co roku w maju przy kampanii 
„rowerowy maj” najliczniejsza grupa uczniów biorących udział w ak-
cji pochodzi z okolic liszyna. Dodatkowym atutem jest istniejąca na 
tym terenie czynna stacja rowerowa oraz bezpieczna infrastruktura 
drogowa, na którą składają się nie tylko ścieżki rowerowe ale przej-
ścia dla pieszych, rondo, progi zwalniające oraz pomiar prędkości. bio-
rąc pod uwagę ogromny rozwój tej części terenu naszej gminy można 
prognozować, że ten wzrost będzie postępował dalej. Wójt marcin 
Zawadka od początku swojej pierwszej kadencji podkreślał istotne 
znaczenie tej placówki dla naszego regionu. i chociaż słychać było 
wiele głosów mieszkańców oraz poprzedniej rady Gminy Słupno do-
tyczących planów likwidacji instytucji przez obecnego wójta, to nigdy 
nie było ku temu planów lokalnych władz. 
o tym, że rozbudowa szkoły w liszynie jest niezbędna Wójt marcin 
Zawadka zaznaczał na każdym spotkaniu z mieszkańcami z tego 
terenu. Dlatego w miarę możliwości finansowych jest ona realizo-
wana ze środków gminnych oraz różnego rodzaju dofinansowań. 
największą inwestycją na terenie szkoły była budowa sali gimna-
stycznej o powierzchni ponad 400 m2 Koszt jej budowy to ponad 
półtora miliona z czego dofinansowanie jakie Gmina otrzymała ten 
cel to 400.000 zł. i tak w roku 2019 została oddana do użytkowania 
uczniom nowa sala gimnastyczna. i teraz część mieszkańców (w tym 
radni z poprzedniej kadencji) powinno zadać sobie pytanie: po co bu-
dować taką salę skoro szkoła idzie do likwidacji? jeśli nie zadało, to 
znaczy, że wcześniejsze głosy były nie zgodne z prawdą.

Sala gimnastyczna to tylko początek rozbudowy szkoły, która mogła 
powstać tylko dzięki nowej radzie Gminy Słupno wybranej po odwo-
łaniu starej. W kolejnych latach na terenie szkoły został odnowiony 
plac zabaw: wymieniono i naprawiono uszkodzone zabawki, grun-
townie odmalowano dotychczasowe. W poprzednim roku została 
odnowiona nawierzchnia na orliku przy szkole. Dodatkowo na bieżąco 
w miarę potrzeb były doposażone istniejące sale lekcyjne. 
to jednak nie koniec zmian. tego lata w okresie wakacyjnym w szkole 
został całkowicie odnowiony górny korytarz. Wszystkie sale lekcyj-
ne, sekretariat oraz łazienka i hol został odmalowany, ściany wyrów-
nane, natomiast na podłodze położono nową nawierzchnię. całko-
wity remont korytarza był zaplanowany w poprzednim roku, jednak 
z jego realizacją trzeba było poczekać do wakacji, kiedy szkoła nie 

jest użytkowana przez uczniów. W przyszłym roku również plano-
wana jest rozbudowa szkoły. „Z uwagi na powiększającą się liczbę 
uczniów musimy myśleć o przyszłości. Dlatego chciałbym w kolej-
nym roku powiększyć szkołę i dobudować nowe sale lekcyjne. W tej 
chwili myślimy nad rozwiązaniem architektonicznym w tym zakresie. 
mam nadzieję, ze dzięki rozsądnej radzie gminy, która zawsze myśli 
o potrzebach mieszkańców, będziemy mogli w przyszłym roku otwo-
rzyć nowe pomieszczenia w tej szkole”- mówi Wójt marcin Zawadka.
Dziś uczniowie z liszyna korzystają z nowej sali gimnastycznej, placu 
zabaw, orlika, odnowionego korytarza i pomieszczeń, które czekają 
na odbudowę. na kolejne wakacje i remont poczekamy cały rok. ale 
przyjemnie jest wracać do szkoły, która każdego września zmienia 
się dla mieszkańców. (mk)
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w życiu potrzebujĘ wyzwań. dlatego 
kończĘ projekt „ŚwiĘcieniec” 
i zaczynam nowy projekt „liszyno”
o nowym rozdziale w życiu, wakacjach, planach na przyszłość 
z panią agnieszką domińską - dyrektorem szkoły podstawowej 
w Święcieńcu rozmawiała magdalena kubacka: 
Jak to się stało, że znalazła się Pani w Święcieńcu? Przecież nie po-
chodzi Pani ze Słupna?
ale pochodzę z miszewa murowanego. jest to bardzo blisko Świę-
cieńca. W miszewie zaczęłam swoją karierę zawodową, dostałam 
pierwszą pracę jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. często 
przejeżdżałam przez Święcieniec i podziwiałam tą ogromną, piękną 
szkołę wiejską. Złożyłam swoje cV w sekretariacie i w ten sposób 
osiemnaście lat temu podjęłam pracę jako nauczycielka języka an-
gielskiego. Pięć lat temu za namową rodziny i koleżanek z pracy pod-
jęłam wyzwanie i przystąpiłam do konkursu na dyrektora.
Nie bała się Pani tego? 
bałam się, oczywiście, że się bałam! ale w życiu jeśli nie podejmuje-
my ryzyka nie rozwijamy się.
Wiadomo, że funkcja dyrektora wiąże się z większą liczbą obowiąz-
ków. Dzieci odczuwają to najbardziej. Czy w domu nie mieli Pani za 
złe tej decyzji?
nie, nigdy. Zawsze mogę liczyć na moją rodzinę. Ze względu na czas 
pracy oraz możliwość jego modyfikowania, zawód nauczyciela jest 
wspaniałym zawodem dla kobiety posiadającej małe dzieci. Kiedy 
moje urosły i stały się bardziej samodzielne, stwierdziłam, że już 
czas na samorealizację. rodzina bardzo mnie w tym wspierała. Za-
wsze widzieli we mnie cechy przywódcze, lidera, cechy osoby zarzą-
dzającej, inspektora w porządku. Dlatego to rodzina namawiała mnie 
na to stanowisko dyrektora najbardziej.
Jak Pani będzie wspominać tą pracę? Możemy wymienić jakieś suk-
cesy czy porażki?
ja mogę z całą pewnością powiedzieć, że jestem bardzo zadowolo-
na z siebie, że udało mi się poprowadzić tą szkołę przez ostatnie 5 
lat. Wszyscy pamiętamy, że był to czas pandemii, wcześniej czas 
strajków nauczycieli, reformy oświaty, czas pierwszych egzaminów 
Ósmoklasisty. Sama reforma i likwidacja gimnazjum wiązała się 
z ogromnymi zmianami kadrowymi. Poza tym, jako osoba zarządza-
jąca , dbałam systematycznie o stan techniczny placówki. udało mi 
się zrobić kilka poważnych remontów, takich jak: wymiana rynien, 
remont dachu, kilka pomieszczeń zostało gruntownie odnowionych, 
wymiana podłóg w klasach, powstała nowa pracownia przyrodnicza, 
matematyczna i językowa. Dbałam o wzbogacanie oferty dydaktycz-
nej. między innymi realizowałam z nauczycielami projekt „umiem 
Pływać” (darmowe wyjazdy na basen), „Kreatywnie i interaktyw-
nie” (zajęcia przyrodniczo – matematyczne, terapia pedagogiczna, 
trening umiejętności społecznych, pozyskiwanie nowoczesnych po-
mocy dydaktycznych), mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, Szachy w Szkole i wiele, 
wiele innych.
Powstało boisko do piłki koszykowej, nawiązaliśmy współpracę 
z Greens-ami. tak minęło 5 lat bardzo intensywnego czasu zakończo-
nego kontrolą kuratorium, za którą uzyskałam ocenę bardzo dobrą. 
nie było żadnych zarzutów co do działalności naszej szkoły. Stwier-
dziłam, że jeśli mam takie doświadczenie, jeśli sprawdziłam się na 
tym stanowisku, to czemu nie sięgnąć jeszcze o szczebelek wyżej.
I to właśnie moje kolejne pytanie. Dlaczego kolejna szkoła?
W życiu potrzebuję nowych wyzwań. Pomyślałam sobie, że kończę 
projekt „Święcieniec” i zaczynam nowy projekt „liszyno”. Za chwi-
lę moje dzieci będą dorosłe, samodzielne….. ja mogę realizować się 
w nowych zadaniach. lubię działania organizacyjne, być dyrektorem 
- menedżerem, czyli właśnie coś remontować, budować, tworzyć 
przestrzeń z zespołem. jeśli chodzi o system oświaty to oczywiście 
co roku dochodzą nowe wytyczne, uczę się ich na bieżąco, ale chcia-
łabym, żeby dzieciaki miały możliwość uczenia się w nowoczesnych 
warunkach. i myślę, że teraz z tym swoim doświadczeniem chciała-
bym je tworzyć w nowym miejscu.
I to ma być właśnie Liszyno?
Kiedy ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Ziemi mazowieckiej w liszynie, odważy-
łam się, przystąpiłam do niego. Długo się do niego przygotowy-
wałam, ponieważ jest to dla mnie nowa szkoła. bardzo dużo o niej 
czytałam, rozmawiałam z obecną Panią Dyrektor. Dowiedziałam 
się, że w przyszłym roku będzie jej 100-lecie. już od 100 lat uczy na-
uczyciel polski, wcześniej był to nauczyciel niemiecki. jest to 60-let-
ni budynek. obejrzałam go i wtedy poczułam, że mogłabym wnieść 
do niego swoją inspiracje. a ponieważ do tej pory bardzo dobrze mi 
się współpracowało z organem prowadzącym to myślę, że przy po-
dobnym nastawieniu uda nam się naprawdę zrobić fajne rzeczy. już 
mamy zapoczątkowane w planach: rozbudowę szkoły i jej remont.
Dla Pani to duże wyzwanie: tu w Święcieńcu jest dwa razy mniej 
dzieci, do tego połowa z nich jest spoza obwodu. Natomiast Liszyno 

jest bardzo rozwojowe. Tam przybywa dzieci. I w przyszłości będzie 
jeszcze więcej dzieci.
bardzo mnie cieszy, że jest to miejsce rozwojowe. Wciąż przybywa 
mieszkańców. bardzo mi się podoba, że jest tam orlik więc można re-
alizować wiele projektów sportowych. może przystąpimy do progra-
mu szkoły promującej zdrowie, który  zakłada podejmowanie dzia-
łań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, celem jego jest 
stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdro-
wiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów 
i pracowników szkoły.
Planuje Pani powiększyć ofertę edukacyjną w Liszynie?
Z tego co się na tą chwilę orientuje to w liszynie już jest ogromna 
oferta edukacyjna. Działają zuchy, co jest dla mnie nowym wyzwa-
niem. ale na pewno będzie to kontynuowane i profesjonalnie prowa-
dzone. nie ma chóru, który jednak uważam, że jest potrzebny z uwagi 
na apele i uroczystości szkolne. i to jest jeden z moich pomysłów na 
początek: chór albo teatrzyk. W liszynie jest nowa, piękna sala oraz 
wspomniany orlik, więc może zorganizujemy międzyszkolne zawody 
sportowe. na pewno podejmiemy współpracę z Greens-ami. chciała-
bym stworzyć zespół ludzi, mający wspólny cel, żeby szkoła kształ-
ciła dzieci na wysokim poziomie ale w nowoczesnych warunkach. faj-
nie, żebyśmy byli nowoczesną szkołą, z dzisiejszymi nauczycielami, 
uczącymi rozwiazywania problemów jutra. chciałabym wykorzystać 
sprzęt zakupiony w ramach “laboratorium przyszłości”. miałam oka-
zję współpracować już z nauczycielami ze Szkoły w liszynie, tworzy-
my ciekawe projekty.
Jesteśmy po zakończeniu roku szkolnego, pożegnaniu z dziećmi 
w Święcieńcu
nie żegnałam się z dziećmi. Podziękowałam tylko za pracę na miej-
scu. absolutnie nie mówię “żegnam”, mówię “do widzenia”. jestem 
przekonana, że współpraca z tą szkołą będzie kontynuowana. już za-
prosiłam dzieci do wspólnego pikniku na flisie czy rajdu rowerowego.
Ma Pani czas na rozwój swoich pasji w tym intensywnym życiu dy-
rektora?
uwielbiam podróże. odkąd skończyłam szkołę podstawową to raz 
w roku musiałam gdzieś wyjechać. tak zwiedzałam zakątki Polski i sto-
lice europy. Zostało mi to do dzisiaj. jednak z podróżami wiąże się moja 
druga pasja, mianowicie lawenda, którą hoduje w swoim ogrodzie. uwiel-
biam jej zapach, gdyż kojarzy mi się właśnie z podróżami do chorwacji 
czy Grecji. Z moich zbiorów tworzę wianki, ozdoby, zapachy. Przypomina 
mi czas odpoczynku, relaksu, czas spędzony z najbliższymi. Kiedy dzieci 
były małe to leżało się na piasku lub przy basenie (śmiech). teraz, kiedy 
dzieci podrosły, bierzemy wygodne buty, chodzimy po górach, zimą zjeż-
dżamy na nartach czy snowboardzie. ostatnio weszliśmy na Giewont, 
byliśmy też na Kasprowym Wierchu. Strasznie lubimy smakować kuch-
nię regionalną więc jemy w tawernach, karczmach czy na ulicy…
Czyli lepsze góry czy morze?
jedno i drugie. Dlatego to są miejsca najczęściej odwiedzane przez nas. 
W taki razie życzę dużo sił i nowej energii w nowym roku szkolnym.
ja chciałabym na końcu podziękować wszystkim nauczycielom, 
z którymi pracowałam w Święcieńcu za to, że udało nam się stwo-
rzyć fantastyczny zespół. Każdy z nas odnalazł się w jakiejś funk-
cji, którą realizował tworząc tą szkołę. Dlatego praca ta sprawiała 
mi tyle przyjemności. Dziękuje pracownikom obsługi i administracji, 
uczniom, rodzicom oraz organowi zarządzającemu. liczę na dalszą, 
tak wspaniałą współpracę.



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | kwiecień-sierpień 2022 roK 11oŚWiata

„nie czujĘ, że kończĘ swoją aktywnoŚć”
o zmianie stanowiska, planach na przyszłość, sukcesach 
w ostatnich pięciu latach z panią jolantą borowską rozmawiała 
magdalena kubacka: 
MK: Zacznijmy od początku: od zawsze praca w tej jednej szkole? 
jb: od początku, po ukończeniu filologii polskiej, pracuję jako nauczy-
cielka języka polskiego. jednak pierwsze doświadczenia zdobywałam 
w Gdańsku, w mieście, które pokochałam jako studentka tamtejsze-
go uniwersytetu, bo lubiłam wędrówki po morenowych wzgórzach 
porośniętych starym bukowym lasem albo pustą po sezonie plażą. 
oczywiście spędzałam ten czas z różnymi ciekawymi ludźmi, zdecy-
dowanie nie tylko polonistami, co zapewne ten sentyment do Gdań-
ska czyni jeszcze silniejszym. Do dziś mam tam przyjaciół. Po latach, 
w Gdańsku, tyle że na politechnice, studiowała moja starsza córka.
ja natomiast po Gdańsku miałam krakowską przygodę – tam wcze-
śniej przeniosła się grupka przyjaciół i … stamtąd było bliżej w góry, 
gdzie każdego roku, już od licealnych czasów, wybierałam się o każdej 
porze roku, ale na nartach nie nauczyłam się jeździć. jednak w Krako-
wie pracowałam tylko rok.
MK: Gdańsk i Kraków to przeciwległe krańce Polski. Co więc robi 
Pani na Mazowszu, czy to Pani rodzinne strony? 
jb: Pochodzę z okolic na pograniczu mazur, Kujaw i mazowsza. jesz-
cze w czasach zaborów moja miejscowość leżała w granicach „Kon-

gresówki”, czyli Królestwa Polskiego, ale już kilka kilometrów na pół-
nocny zachód rozciągały się tereny Prus, a w dawniejszych czasach 
Zakonu Krzyżackiego. myślę, że tych niemieckich wpływów nie było 
widać w wiejskiej architekturze czy nawet mentalności, ale w języku 
już tak, np. zawsze słyszało się „jo” zamiast „tak”. 
Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do liszyna, mazowsze koja-
rzyłam z Warszawą. miałam też w głowie wspomnienie z dzie-
ciństwa ze szkolnej wycieczki do Płocka, jak to zamykaliśmy okna 
w autobusie, żeby uchronić się przed nieprzyjemnymi zapachami 
petrochemii. a już podczas pierwszej wizyty w liszynie, przemie-
rzając pieszo drogę ze Słupna, wspominałam słowa K. K. baczyń-
skiego: „mazowsze. Piasek, Wisła i las” – więc w sierpniowym 
słońcu, z piaskiem w butach, zobaczyłam schowaną wśród sta-
rych sosen szkołę.
Zostałam na długo… już trzydzieści lat.
MK: Ale teraz nie chciała Pani na dłużej zostać… dyrektorem?
jb: Zostaję, ale w szkole, rzeczywiście już nie jako dyrektor. nie 
zgłosiłam swojej kandydatury do konkursu na dyrektora, bo uzna-
łam, że energia którą byłam w stanie poświęcić tej pracy, moje 
kompetencje były wystarczające na czas, który właśnie dobiega 
końca. Przed naszą społecznością stoją nowe, poważne wyzwania, 
związane choćby z potrzebą rozbudowy szkoły i mam nadzieję sta-
łym wzrostem ilości uczniów.
Wierzę, że „nowi osadnicy” w naszej okolicy docenią nie tylko walory 
przyrody, dobrą infrastrukturę, (bo trzeba przyznać, że taka jest) ale 
także zauważą, że nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna, że te dwa 
kroki dzielące nas od miasta, to dwa kroki bliżej wiedzy i umiejętności 
ciekawie przekazywanych.
mam jeszcze parę pomysłów, a czy będziemy je realizować, o tym 
zdecyduje rada Pedagogiczna i nowa pani Dyrektor. 
MK: Jakby Pani miała wymienić rzeczy, które zmieniły się podczas 
Pani kadencji, to co by to było?
jb: już trzy lata cieszymy się nową salą gimnastyczną, ze starej po-
wstała pracownia przyrodnicza, powiększyliśmy plac zabaw i wy-
posażyliśmy go w nowe urządzenia. Prowadzone były także mniej 
widoczne prace remontowe, z których najpoważniejsze to wymiana 
pokrycia dachu. 
jeśli zaś chodzi o to jak pracujemy, to np. dzienniki lekcyjne zamie-
niliśmy na laptopy z dostępem do internetu, a obok tradycyjnej ta-
blicy w każdej klasie wisi monitor interaktywny lub multimedialna 
tablica, w świetlicy plansza do gier rozpościera się na podłodze dzięki 
interaktywnemu urządzeniu, . „magicznemu dywanowi”. niestety, 
z powodu pandemii, przez długie miesiące pracowaliśmy też zdalnie, 
prowadząc lekcje online.
Zdobyliśmy też doświadczenie w pracy z uczniami – obcokrajowca-
mi. Przed dwoma laty dołączyło do nas troje dzieci z białorusi, które 
dzisiaj już bardzo dobrze mówią po polsku i mają sukcesy w nauce. 
mieliśmy też okazję poznać i pomagać czworgu dzieciom z ukrainy, 
które przez ok. 2 miesiące mieszkały na terenie naszej gminy.
MK: A oferta edukacyjna? Z czego jest Pani dumna?
jb: realizując projekt „Kreatywnie i interaktywnie”, zaproponowali-
śmy dzieciom z klas i i ii naukę drugiego języka obcego – języka nie-
mieckiego. Spodobało się, a po zakończeniu projektu utworzyliśmy 
nawet dwie grupy ze względu na duże zainteresowanie. to niewąt-
pliwie zasługa nauczycielki, która stosując aktywizujące metody 
pracy z elementami neurolingwistyki, naukę przez zabawę, zachęca 
najmłodszych do poznawania obcych słówek. 
Działa też szkolna grupa teatralna, która na swoim koncie ma już 
3 premiery, a ostatnia, ze względu na pandemię, zrealizowana była 

w wersji filmowej. to kolejny dowód, że i nauczyciele i uczniowie nie 
boją się wyzwań. 
Pod opieką młodej anglistki, skądinąd absolwentki naszej szkoły, 
uczniowie uczestniczyli w kilku międzynarodowych projektach, łą-
cząc naukę języka obcego z zainteresowaniami ekologią.
MK: No dobrze, porozmawiałyśmy o pracy dyrektora, zatem może 
dowiemy się, co dalej?
jb: myślę, że część wakacji trzeba będzie przeznaczyć na porząd-
ki i „przeprowadzkę”, aby nowy dyrektor mógł zacząć pracę bez 
kłopotów. ja też muszę przygotować się do nowych obowiązków, 
które jak sobie wyobrażam, mogą być niełatwe po pięcioletniej 
przerwie. Dlatego też potrzebowałabym spokojnego miejsca 
z odrobiną słońca, wiatru, ścieżki rowerowej (ale nie musi być aż 
tak szeroka jak z liszyna do Słupna). Skorzystam więc chyba z za-
proszenia męża na mazury, po kilku latach chętnie odświeżę wra-
żenia z Krainy tysiąca jezior. Popływamy żaglówką, choć muszę 
przyznać, że jestem mało aktywną żeglarką – potrafię wykony-
wać różne polecenia, ale nie potrafiłabym sama sterować, mimo 
że niejeden rejs z mężem odbyłam.
MK: Czym Pani Jolanta Borowska zajmie się w wolnej chwili, już jako 
nauczycielka?
jb: tego się właśnie trochę obawiam – mogę nie mieć tego wolnego 
czasu zbyt dużo. Po pierwsze praca nauczyciela to naprawdę nie jest 
tylko 18 godzin w tygodniu, a ja będę musiała do wielu rzeczy przy-
gotować się niemalże od początku. jeszcze dokładnie nie wiem, jaki 
będzie mój zakres obowiązków.
chciałabym jednak w tej „wolnej chwili” podziałać trochę w moim 
bardzo „naturalnym” ogrodzie, gdzie wszystko rośnie gdzie chce, jeśli 
w ogóle chce. już słyszałam od koleżanek o różnych ekologicznych 
pomysłach, może czas zacząć je wdrażać.
MK: Na koniec chciałam zapytać nauczycielkę języka polskiego: 
jaka jest Pani ulubiona lektura szkolna?
jb: jako 12-latka z wypiekami na twarzy czytałam całą serię o ani 
z Zielonego Wzgórza. chciałabym sprawdzić czy taka właśnie 
dziewczyna z szalonymi pomysłami nadal może być dla współ-
czesnej młodzieży ciekawą, inspirującą postacią. jeśli chodzi 
o takie już poważniejsze lektury, to myślę że dla mnie też, tak 
jak i dla uczniów, bardzo poważnym wyzwaniem będzie czytanie 
„Pana tadeusza”.
MK: No właśnie, zastanawiam się czy Pani jako nauczycielka uwa-
ża, że dziecko takie 15-letnie jest w stanie zrozumieć tą lekturę?
jb: myślę, że może być to dla bardzo wielu uczniów konieczność, 
z którą trzeba się pogodzić i na przykład znaleźć jakieś nie za dłu-
gie opracowanie w przystępny sposób przedstawiające treść. jest 
to lektura, która wymaga znajomości kontekstu i skupienia na 
samej formie wiersza i języku. jeśli dojdę do ósmej klasy, przypo-
mnę Pani o sobie i porozmawiamy o tym, czy udało mi się znaleźć 
sposób na „Pana tadeusza” i nastolatków słuchających najczę-
ściej rapu.
MK: Pani Jolu, dziękuję za wywiad i życzę sukcesów.
jb: bardzo dziękuję wszystkim, którzy ze mną przez ostatnie 5lat pra-
cowali w szkole, a więc gronu pedagogicznemu, rodzicom, uczniom. 
nie żegnam się, nie odchodzę, tylko zmieniam stanowisko.
jestem też pewna, że gdyby nie wsparcie i zrozumienie dla proble-
mów naszej szkoły ze strony pana Wójta, marcina Zawadki i państwa 
radnych, nie zaszłyby te wszystkie pozytywne przemiany…
Dziękujemy i wierzymy, że nadal na tę przychylność możemy liczyć.
Wszystkim życzę wspaniałych wakacji, wrażeń tyle i takich, by dawa-
ły miły dygot serca.

nieodpŁatna pomoc prawna 
i nieodpŁatne poradnictwo 
obywatelskie w powiecie pŁockim
osobą uprawnioną do skorzystania z pomocy jest każda osoba, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego 
roku. z uwagi na sytuację epidemiczną pomoc świadczona jest 
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 
nie obowiązuje rejonizacja – każdy mieszkaniec powiatu płockie-
go może skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie.
Zapisy: 24  267 67 76 lub 734 464 323 (w godz. 7:30-15:30); staro-
stwo@powiat.plock.pl lub http://www.np.ms.gov.pl/
Zadanie realizowane jest ze środków publicznych pochodzących 
z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, przez 
udzielanie dotacji celowej powiatom, na podstawie ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawne. 

Punkty nr 1 i 2 prowadzone są przez Stowarzyszenie mazowsze ra-
zem, zaś punkty 3 i 4 w porozumieniu z oirP i ora:
punkt nr 1 npp: Gmina Staroźreby (ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby), 
poniedziałek godz. 13:00-17:00, nieodpłatna pomoc prawna/media-
cje; Gmina bulkowo (Włóki 16, 09-454 bulkowo), wtorek godz. 9:00-
13:00; Gmina mała Wieś (ul. Warszawska 31, 09-460 mała Wieś), 
środa godz. 12:00-16:00 i piątek godz. 8:00-12:00; Gmina Słupno (ul. 
Warszawska 26a, 09-472 Słupno), czwartek godz. 14:00-18:00
punkt nr 2 npo: Gmina bulkowo (Włóki 16, 09-454 bulkowo), ponie-
działek godz. 9: 00-13:00; Gmina Drobin (ul. rynek 1, 09-210 Drobin), 
wtorek godz. 8:00-12:00; Gmina Gąbin (ul. Stary rynek 14, 09-530 
Gąbin), środa godz. 13:00-17:00; Gmina bielsk (Pl. Wolności 3a, 09-
230 bielsk), czwartek godz. 8:00-12:00; Gmina Łąck (ul. Gostynińska 
2, 09-520 Łąck), piątek godz. 8:00-12:00, mediacje

punkt nr 3 npp: Gmina nowy Duninów (ul. osiedlowa 1, 09-505 nowy 
Duninów), poniedziałek godz. 8:00-12:00; Gmina Łąck (ul. Gosty-
nińska 2, 09-520 Łąck), wtorek godz. 8:00-12:00; Gmina Drobin (ul. 
rynek 1, 09-210 Drobin), środa godz. 8:00-12:00; Powiat Płocki (ul. 
niepodległości 11, 09-450 Wyszogród), czwartek godz. 13:00-17:00, 
nieodpłatna pomoc prawna/mediacje; Gmina Słupno (ul. Warszaw-
ska 26a, 09-472 Słupno), piątek godz. 14:00-18:00
punkt nr 4 npp: Gmina Gąbin (09-530 Gąbin, ul. Stary rynek 14), po-
niedziałek godz. 8:00-12:00; Powiat Płocki (ul. niepodległości 11a, 09-
450 Wyszogród), wtorek godz. 9:00-13:00; Gmina brudzeń Duży (ul. to-
ruńska 2, 09-414 brudzeń Duży), środa godz. 10:00-14:00; Gmina nowy 
Duninów (ul. osiedlowa 1, 09-505 nowy Duninów), czwartek godz. 9:00-
13:00, nieodpłatna pomoc prawna/mediacje; Gmina Wyszogród (ul. 
niepodległości 11, 09-450 Wyszogród), piątek godz. 9:00-13:00
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majÓwka w ŚwiĘcieńcu
maj – jeden z najpiękniejszych i najbardziej kolorowych miesięcy 
w roku i lato zapukało do naszych drzwi. w Święcieńcu jednak, jak 
zwykle, było bardzo pracowicie. zaczęliśmy od uczczenia kolejnej 
rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. to bardzo ważny dzień 
w polskim kalendarzu świąt narodowych, ponieważ konstytucja 3 
maja była pierwszym w europie i drugim na świecie dokumentem, 
zawierającym podstawowe prawa i wolności obywateli, określają-
cym kształt państwa. nasi uczniowie już 30. kwietnia przygoto-
wali uroczysty apel z tej okazji. były wiersze, piosenki, a wszystko 
zakończyło się quizem, w którym starsze i młodsze dzieci mogły 
sprawdzić swoją wiedzę na temat tego ważnego wydarzenia.
Po majówce dzieci miały okazję wziąć udział w kursie e-learningo-
wym „na zdrowie – twój wybór”. Zagadnienia poruszane podczas 
kursu dotyczyły m.in.: zdrowego odżywiania, w tym zbilansowanej 
diety, suplementów diety, odpowiedniego nawadniania, a także sub-
stancji obniżających zdrowie, czyli używek i alkoholu. Poruszone tak-
że zostały psychologiczne aspekty zdrowego życia, takie jak stres, 
depresja, uzależnienia; aktywności fizycznej oraz zagadnienia zwią-
zane z ergonomią pracy i nauki, w tym pracy zdalnej, higieny pracy 
przy komputerze, organizacji miejsca pracy, jak również zagadnienia 
dotyczące relaksu i regeneracji.
5. maja uczniowie klasy Viii uczestniczyli w zorganizowanym przez 
Gminną bibliotekę Publiczną w Słupnie spotkaniu motywacyjnym 
z Panem marcinem Koziołem. Gość warsztatów to autor wielu ksią-
żek dla dzieci, pasjonat komputerów i fan podróży. W trakcie spotka-
nia twórca w niesamowity sposób opowiadał o swoich przeżyciach, 
zachęcając wszystkich do podejmowania odważnych decyzji, mo-
gących zmienić życie w fantastyczną przygodę. W kolejnych dniach 
maja uczniowie klasy Vii i Viii wzięli udział w spotkaniu online pt. 
„fonoholizm i higiena cyfrowa- jak zapobiegać e-uzależnieniom?” 
Zajęcia poprowadziła Pani monika z fundacji Dbam o mój zasięg. 
W trakcie spotkania uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nt. zagrożeń 
i możliwości jakie daje nam globalna sieć. odpowiedzieli na szereg 
pytań, np. co by było gdyby zabrakło internetu?, jak dbać o swoje 
bezpieczeństwo w sieci?, jak reagować na cyberprzemoc? 
jednak maj to przede wszystkim miesiąc egzaminów. uczniowie kla-
sy iii przystąpili do ogólnopolskiego testu Kompetencji trzeciokla-
sisty z wydawnictwem oPeron. test miał na celu zdiagnozowanie 
kompetencji dziecka, które kończy pierwszy etap edukacji. Przed 
pierwszym poważnym życiowym sprawdzianem stanęli uczniowie 
klasy Viii, którzy przez trzy dni zmagali się z zadaniami egzaminacyj-
nymi. na początek – język polski. Ósmoklasiści musieli zmierzyć się 
z „Zemstą” aleksandra fredry oraz wieloma innymi zadaniami z za-
kresu nauki o języku i literatury. W drugim dniu egzaminów zmagali 
się z matematyką. Królowa nauk tym razem okazała się przyjazna 
i dzieci wyszły z egzaminu pełne optymizmu i wiary w pozytywne 
wyniki. egzaminy zakończyły się testem z języka angielskiego.
młodsze dzieci w tym czasie, oprócz nauki, doświadczały licznych 
atrakcji. Wzięły udział w przedstawieniu pt. „Królewna Śnieżka” 
w płockim teatrze Dramatycznym. czwartoklasiści podsumowali 
projekt pt. „młody ogrodnik”. Pokazali, że potrafią opiekować się 
roślinami i już niedługo spróbują własnoręcznie wyhodowanych 
warzyw i ziół. Po długiej przerwie klasy i-iii znowu odwiedziły 
Zakątek odkrywców. tym razem poznali zasady rządzące świa-
tłem. Dowiedzieli się, ile kolorów ma tęcza oraz, czym różni się 
załamanie od rozszczepienia. Każdy uczeń zbudował swój własny 
kalejdoskop. W szkolnej bibliotece natomiast odbył się konkurs 
pt. „Wiersze juliana tuwima oczami pierwszaków”. Dzieci wyka-
zały się bardzo ciekawymi pomysłami i interpretacjami wierszy 
juliana tuwima. W poniedziałek, 23. maja, odbył się egzamin na 
kartę rowerową. Wszyscy uczniowie klasy czwartej zdobyli swe 
pierwsze „prawo jazdy” i stali się pełnoprawnymi uczestnikami 
ruchu drogowego.

Po dwóch latach przerwy pandemicznej do Słupna wrócił konkurs 
czytelniczy „let’s read!” Gospodarzem tegorocznej edycji była Szko-
ła Podstawowa im. Ziemi mazowieckiej w liszynie. Do rywalizacji 
językowej przystąpili uczniowie ze SP w Słupnie, SP w rogozinie, SP 
w nowym miszewie, SP w liszynie, SP w Święcieńcu, SP w nowych 
Łubkach. W jury zasiadła Pani agata janiszewska - koordynator od 
projektów w liceum ogólnokształcącym im. Władysława jagiełły 
oraz dwie uczennice przygotowujące się do matury ib z tejże szko-
ły. Patronat nad wydarzeniem objęli: marcin Zawadka – Wójt Gminy 
Słupno, Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki oraz mazowieckie 
Kuratorium oświaty w Płocku. udział w tym wydarzeniu był bardzo 
pouczającym doświadczeniem dla naszych uczniów. 
maj zakończył się wiosennym happening’em w „Parku nad Słupian-
ką” w Słupnie. odbyło się m.in. podsumowanie akcji „rowerowy maj” 

i koncert dla mamy. Gwiazdą wieczoru był Dj adamus. Dzieci świetnie 
się bawiły, prezentując przy tym swoje umiejętności taneczne.
jednym z ważniejszych dni w życiu każdej szkoły jest Dzień Dziecka. 
tak było i u nas. od rana uczniowie wszystkich klas – pod opieką swo-
ich wychowawców – przygotowywali śniadanie mistrzów, uczest-
niczyli w grach i zawodach sportowych. bez wątpienia największą 
atrakcją było spotkanie z „nafciarzami”. naszą szkołę odwiedzili: 
Pan mateusz lewandowski i Pan marek brzozowski w towarzystwie 
klubowej maskotki Wisły Płock. Dzień zakończył się wspólnym ogni-
skiem, połączonym z pieczeniem kiełbasek.
Po dwuletniej przerwie pandemicznej ponownie zebrała się Gminna 
rada Dzieci i młodzieży w urzędzie Gminy Słupnie. obyło się piąte 
już posiedzenie tejże rady. to była wspaniała lekcja aktywnej posta-
wy wobec potrzeb lokalnej społeczności i działania na rzecz swojego 
najbliższego otoczenia. Warto podkreślić, że z okazji Dnia Dziecka, 
nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Dzieci dzieciom” i podarowali 
słodkie upominki swoim kolegom i koleżankom z ukrainy.
2. czerwca uczennice naszej szkoły: Wiktoria S. i Weronika j. wzięły 
udział w powiatowym konkursie recytatorskim poezji patriotycz-
nej pt. „Dla ciebie ojczyzno”, który odbył się w Szkole Podstawowej 
w rogozinie. Zmagania młodych talentów były bardzo emocjonują-
ce, ponieważ swoje umiejętności prezentowało aż 46 uczestników 
z gmin powiatu płockiego. Wszyscy recytowali utwory o tematyce 
patriotycznej, poświęcone ojczyźnie. Gościem specjalnym był staro-
sta płocki – Pan Sylwester Ziemkiewicz, który wszystkim młodym 
artystom wręczył upominki.

reprezentantka naszej szkoły – Wiktoria S. została laureatką złotej 
liry. Wiktoria pięknie zaprezentowała się w wierszu W. Szymborskiej 
pt. „Gawęda o miłości Ziemi ojczystej”. Gratulujemy i życzymy Wik-
torii dalszych sukcesów. Weronika j. została wyróżniona „brązową 
lirą” za wiersz antoniego Słonimskiego „Polska”.
czerwiec to nie tylko przygotowania do zakończenia roku szkolne-
go i ostatnie zmagania ze sprawdzianami, kartkówkami itp. to także 
czas wycieczek. Dzieci z klas iV-Viii 6. czerwca wyjechały na „zieloną 
szkołę” do Darłówka. jak wspominają, był to czas spędzony bardzo 
aktywnie na zwiedzaniu okolicy i uczestniczeniu w różnego rodzaju 
grach i zabawach. młodsze dzieci wyjechały 7. czerwca na jednodnio-
wą wycieczkę do torunia. również świetnie się bawiły i zwiedzały 
jedno z najpiękniejszych miast Polski. 
również w czerwcu, a dokładnie 8. uczniowie klasy Vii i Viii wzięli 
udział w grze miejskiej dotyczącej wpływu krajów anglojęzycznych 
na rozwój miasta Płocka. to był niesamowity dzień, pełen wrażeń. 
uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę. 
W naszej szkole bardzo ważny jest sport, dlatego 9. czerwca ucznio-
wie wzięli udział w międzyszkolnych biegach przełajowych w cie-
ślach. trasa była trudna i nie obyło się bez wywrotek, ale było warto. 
tego samego dnia najmłodsi uczniowie naszej szkoły przygotowali 
uroczystość z okazji Dnia matki i Dnia ojca. rodzice mieli okazję po-
dziwiać talent swoich dzieci, które w piosenkach i wierszach dzięko-
wały im za miłość, trud i poświęcenie włożone w wychowanie. było 
wzruszająco, niejednemu rodzicowi pociekły łzy… 
były to jedne z ostatnich wydarzeń w tym roku szkolnym 2021/2022. 
Wiemy, że w kolejnym roku nie spotkamy się już z Panią Dyrektor 
agnieszką Domińską. chcemy jej bardzo podziękować za pracę w na-
szej szkole w najtrudniejszych latach, za przeprowadzenie nas przez 
czas pandemii, za życzliwość, wyrozumiałość i opiekę. Życzymy Pani 
dyrektor dalszych sukcesów. 

renata adamkiewicz
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dziecko to najlepsza inwestycja, 
zatem warto zauFać najlepszym

o nowych innowacyjnych zmianach oraz doświadczeniach rozma-
wiała magdalena kubacka z panią marzeną woźniak-trojanowską 
– nową dyrektorką szkoły podstawowej w Święcieńcu: 
M.K.: Nowa szkoła, nowe wyzwanie. Jak Pani się czuje w tej nowej roli?
m.W-t.: bardzo dobrze się czuję w nowej roli. jest to oczywiście dla 
mnie wyzwanie, ale zmiana pobudza do rozwoju, a to dla mnie jest 
bardzo ważne. Szkoła Podstawowa w Święcieńcu to niesamowite 
miejsce, jest to placówka nowoczesna i świetnie wyposażona. nie 
podjęłabym się tego zadania, nie wierząc w sukces, a za sukcesem 
managera stoją jego pracownicy, a w naszej szkole pracują doskonale 
wykwalifikowani pedagodzy, nauczyciele i wielu specjalistów.
także jeśli ktoś się zdecyduje na naszą szkołę, to może być pewien, iż 
jego dziecka będzie pod opieka najlepszych nauczycieli. 
M.K.: Przedstawi nam Pani swoje pomysły na tą szkołę?
m.W-t.: myślę o zmianie podejścia do nauczania. bardzo mi się po-
doba podejście norweskie i fińskie, które głównie oparte jest na 
praktycznym nauczaniu, mniej jest teorii. W naszej szkole nie ma 
dzwonków, odchodzimy tym samym od pruskiego systemu naucza-
nia, zamiast tego w każdej sali lekcyjnej są zegary. lekcje oczywiście 
trwają 45 minut, przerwy standardowo od 10 do 15 minut. także za-
równo dzieci jak i nauczyciele będą kontrolować czas nauki, a tym 
samym nauczą się pracować zadaniowo. 
M.K.: A nie boi się Pani, że nauczyciel będzie wykorzystywał sytu-
ację i przedłużał trochę lekcje?

m.W-t.: jestem po rozmowach z nauczycielami, są oni optymistycz-
nie nastawieni do zmian, również rodzice pozytywnie odnieśli się 
do moich propozycji. Wszystkie zmiany są po to, aby nasi uczniowie 
w szkole czuli się dobrze, byli zadowoleni i zaopiekowani.
M.K.: Przyznam, że bardzo jestem ciekawa tej nowej koncepcji. My-
ślę, że czytelnicy również.
m.W-t.: chciałabym zaznaczyć, że to nie jest nowa koncepcja, bo 
funkcjonuje ona już w innych szkołach. to jest ukłon w stosunku 
do dzieci, które są nadwrażliwe słuchowo. Zależy mi na tym, żeby 
zniwelować hałas w szkole. mamy teraz w szkołach dzieci, które 
potrzebują takiego wsparcia, a każdy kto bywa w szkole, wie jak 
jest w niej głośno i ile potrzeba czasu, aby odpocząć po takim ha-
łasie. Kolejnym ukłonem dla takich dzieci jest stworzenie, strefy 
ciszy czyli miejsca do odpoczynku, gdzie będą mogły przeczytać 
książkę, posłuchać dobrej muzyki lub w ciszy odrobić pracę domo-
wą. Zrobiliśmy również na zewnątrz strefę relaksu, park, gdzie 
odbywać się będą lekcje w plenerze.
M.K.: Dla niektórych uczniów to zupełnie nowe miejsce, w które 
wchodzą po raz pierwszy w życiu. 
m.W-t.: tak, dokładnie. Dlatego pierwszoklasiści otrzymali wsparcie 
w osobie mentora, ucznia klasy piątej, który jest jego opiekunem, 
przyjacielem i przewodnikiem po szkole. Kolejną nowością będzie 
monitorowanie procesu nauki – każdy nauczyciel, szczególnie w tych 
klasach młodszych będzie planował swój tydzień pracy i przedsta-

wiał go rodzicom, tak żeby rodzic mógł uczestniczyć w procesie na-
uczania swojego dziecka.
M.K.: Takie trochę przygotowanie do pracy? Wyznaczanie celów 
i dążenie do jego osiągnięcia.
m.W-t.: tak, profil naszego absolwenta to osoba pewna siebie, am-
bitna, kreatywna, ciekawa świata, innych kultur, znająca dobrze języ-
ki obce. myślę, że po to jest szkoła, żeby kształcić młode pokolenie, 
które w najbliższym czasie będzie odpowiedzialne za rozwój naszego 
kraju, trzeba dać im narzędzia do rozwoju. 
Ważne dla mnie jest to, aby każde dziecko wierzyło w siebie i w tym 
ma pomóc metoda „zielonego ołówka”. Polega ona na tym, iż pod-
kreśla się na sprawdzianie, czy w pracy domowej tylko te wiadomo-
ści, które są poprawne, pokazujemy przez to, iż dziecka dużo potrafi. 
odchodzimy od czerwonego długopisu, który podkopuje w dziecku 
pewność siebie. a moja szkoła ma pokazać tym dzieciom, że napraw-
dę są najważniejsze na świecie, że świat należy do nich. 
M.K.: Ale oceny też będą stawiane?
m.W-t.: tak, na razie od ocen nie odchodzimy. myślę, że to i tak dużo 
innowacji jak na jeden rok. Zobaczymy co przyniesie przyszłość i jak 
zostaną ocenione nasze zmiany.
Ważnym elementem każdej instytucji, jest współpraca, nie tylko 
z radą pedagogiczną, uczniami, ale również z rodzicami. myślę, że oni 
też będą również mieć mnóstwo nowych pomysłów na rozwój naszej 
szkoły. Zależy mi na tym, żeby nasi rodzice, byli ambasadorami na-
szej szkoły. 
Wiem, że nasi rodzice wiedzą, że dziecko to inwestycja: czasu, ener-
gii, a oni chcą być częścią procesu kształcenia. 
M.K.: Oprócz tych nowatorskich zmian będą jakieś zmiany kadrowe?
m.W-t.: tak, są zmiany kadrowe. nowi nauczyciele, wśród nich na-
uczyciel akademicki, pani które kształci przyszłych nauczycieli języka 
angielskiego, wykłada literaturę i gramatykę opisową języka angiel-
skiego. bardzo się z tego cieszę, bo tak jak w japonii lub Korei, naj-
młodszych powinni uczyć najlepsi, bo w tym początkowym okresie 
nauki nabywa się umiejętności na całe życie. mamy nową nauczyciel-
kę matematyki, pasjonatkę tego przedmiotu, wierzę, że dzięki temu 
odczarujemy ten trudny przedmiot. nowy nauczyciel języka polskie-
go to także germanista, będzie mógł pokazać moim uczniom różnice 
w tych dwóch językach. ja sama wiem, jak to jest interesujące, uczę 
polskiego swojego przyjaciela, który jest nowozelandczykiem i czę-
sto zastanawiam się nad polskimi strukturami lub wyrażeniami, to 
bardzo cenne doświadczenie. 
M.K.: Porozmawiałyśmy o szkole, jej zmianach to jeszcze chciała-
bym żeby czytelnicy poznali Panią Marzenę Woźniak-Trojanowską. 
Kim jest, co lubi i jak się zaczęła Pani przygoda ze Święcieńcem?
m.W-t.: Z nauczaniem jestem związana od dawna. moja pierwsza 
praca, to nauczyciel języka angielskiego w SP nr 21 w Płocku. na-
stępne 8 lat pracowałam w międzynarodowym centrum rozwoju 
lokalnego cifal Płock, afiliowanym ośrodku organizacji narodów 
Zjednoczonych onZ. byłam odpowiedzialna za szkolenie władz 
lokalnych z europy Środkowej i Wschodniej w temacie zrównowa-
żonego rozwoju miast. to była praca, która dawała mi mnóstwo 
satysfakcji i możliwości rozwoju. jednakże w pewnym momencie 
podjęłam decyzję o zmianie i wróciłam na rynek pracy jako nauczy-
ciel. i tak trafiłam do Święcieńca i teraz to miejsce, będzie centrum 
rozwoju edukacji w Polsce. 
jeśli chodzi o pasje, to uwielbiam podróżować, zwiedzać nowe miej-
sca, poznawać nowe smaki, uczyć się języków obcych. uwielbiam 
spędzać czas z moją rodzina i przyjaciółmi, a jest ich wielu i to na 
całym świecie. lubimy wspólnie uprawiać sporty, szczególnie wodne, 
dlatego w zimę pływamy, żeglujemy, a zimą morsujemy. 
M.K.: Jak Pani ocenia: lepiej pracować jako nauczyciel czy pracownik 
administracyjny?
m.W-t.: myślę, że każda praca ma swoje plusy i minusy. ta po-
przednia dawała mi bardzo duże możliwości do rozwoju. miałam 
wrażenie, że każdego dnia uczę się czegoś nowego, miałam i mam 
szczęście do ludzi, bo zawsze otaczają mnie profesjonaliści, od któ-
rych mogę się uczyć i czerpie z tego satysfakcję. natomiast praca 
w szkole jest zupełnie inna. też uczymy się każdego dnia, bo tego 
wymaga zawód nauczyciela i to jest fajne, ale mamy też mnóstwo 
bonusów, typu godziny pracy, wakacje. ja z tego zrezygnowałam, 
na rzecz bycia Dyrektorem.
M.K. Święcieniec to mała miejscowość. Ma Pani jakiś pomysł na in-
tegrację środowiska lokalnego?
m.W-t.: Planów jest mnóstwo, ważna jest integracja społeczno-
ści lokalnej, zatem już 3 września na boisku naszej szkoły wystąpi 
zwycięzca i edycji the Voice of Poland, p. Damian ukeje. nasza rada 
rodziców będzie miała stoisko z pysznymi ciastami i innymi przeką-
skami. będzie to dobra okazja, aby się jeszcze lepiej poznać.
Planujemy kilka wydarzeń szkolnych, ale o tym będziemy informo-
wać na bieżąco. Głęboko wierzę, że dzieci będzie u nas coraz więcej, 
bo Szkoła Podstawowa w Święcieńcu jest szkołą wyjątkowo dobrą, 
gdzie realizuje się swoje marzenia i plany.
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sportowy „pazur” uczniÓw sp sŁupno
po wielu miesiącach nieobecności na stadionach i halach sporto-
wych związanych z covid-19, uczniowie szkoły podstawowej im. 
abp. antoniego juliana nowowiejskiego ponownie stanęli do rywa-
lizacji sportowej w ramach XXiV mazowieckich igrzysk młodzieży 
szkolnej, zdobywając wiele czołowych lokat w zakresie gier zespo-
łowych, lekkiej atletyki i atletyki terenowej. 
W dniach 6 i 7 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 
odbyły się międzypowiatowe finały w minikoszykówce i koszykówce 
młodzieżowej dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji stanęły reprezen-
tacje, które wywalczyły mistrzostwo powiatu: płockiego, płockiego 
ziemskiego i sierpeckiego. Stawką był awans do finałów wojewódz-
kich w dwóch kategoriach wiekowych - „dzieci” i „młodzież”. młod-
sze drużyny dziewcząt i chłopców wywalczyły ii miejsce na podium, 
zaś w grupie starszej dziewczęta iii, a chłopcy ii. 
25. i 27.04.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku rozegrano 
międzypowiatowe igrzyska młodzieży Szkolnej w siatkówce dziew-
cząt i chłopców w kategorii „dzieci” i „młodzież”. reprezentacja 
chłopców z SP Słupno, zarówno w młodszej, jak i w starszej kategorii 
wiekowej wygrała wszystkie mecze, zdobywając złoto i mistrzostwo 
rejonu Płock oraz awans do finałów wojewódzkich. reprezentacja 
dziewcząt w kategorii młodszej zajęła ii miejsce. 

29 kwietnia 2022 r. na piaszczystych trasach przy Szkole Podstawo-
wej w Kamionie odbyły się XXiV mazowieckie igrzyska młodzieży 
Szkolnej w indywidualnych biegach Przełajowych. atmosfera wiel-
kiego sportowego święta i niesamowite emocje na trasie, to tylko 
niektóre atuty tych zawodów. uczniowie szkół podstawowych ry-
walizowali na dystansach 800 i 1000m. W finałach wojewódzkich 
brało udział około 150 szkół z 8 rejonów mazowsza. ośmioosobowa 
reprezentacja naszej szkoły to dziewczęta i chłopcy, którzy uzyskali 
awans podczas październikowych zawodów w Sierpcu. W Kamionie 
również nie zawiedli, walczyli o jak najlepsze miejsca do ostatniego 
metra wyczerpującego dystansu. najlepszy wynik uzyskał mate-
usz Wyrwas, zajmując rewelacyjne iV miejsce. W dalszej kolejności 
uplasowali się: Piotr Porębski 12m, Krzysztof rokicki 25m, marysia 
Kwiatkowska 32m, Kacper Sarnecki 38m, Dawid Dobrzyński 39m, 
Weronika reszczyńska 45m, amelia ambroziak 48m.
19 maja 2022 r. w Kobyłce koło Warszawy rozegrano finały XXiV mazo-
wieckich igrzysk młodzieży Szkolnej w siatkówce „czwórek” chłopców, 
kategoria „dzieci”. osiem najlepszych drużyn z mazowsza, rozstawio-
nych w dwóch grupach, rywalizowało o tytuł mistrza Województwa. 
nasza reprezentacja chłopców w składzie: olkucki Gabryś, Kacper Sar-
necki, mateusz Wyrwas, Dawid Dobrzyński, mikołaj Gawłowski, adam 

luśniewki, antek ryter i michał ruciński, godnie reprezentowali rejon 
Płock i naszą szkołę, zajmując ostatecznie Vi miejsce. Kilka dni później, 
w tej samej szkole, reprezentacja starszych chłopców zajęła Viii miejsce.
W dniu 02 czerwca 2022 r. na stadionie w Sierpcu, odbył się finał mię-
dzypowiatowy w czwórboju lekkoatletycznym. Zarówno w kategorii 
chłopców, jak i dziewcząt szkoły mogły wystawić sześcioosobowe 
reprezentacje Każdy zawodnik brał udział w 4 konkurencjach: bieg na 
60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, biegi długie: dziewczęta 
600m, chłopcy 1000m. W obu kategoriach wygrała nasza reprezen-
tacja, zdobywając awans do finałów wojewódzkich.
W piątek, 03 czerwca, przeprowadzono mistrzostwa Płocka i finały 
międzypowiatowe igrzysk młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców 
w lekkoatletyce. Zawody rozgrywały się na stadionie przy ul. Spor-
towej 3 w Płocku. Pojechaliśmy na zawody niewielką grupą, ale za to 
bardzo mocną.
Pchnięcie kulą: W. Konopko- 2 miejsce, b. onyszko - 1 miejsce i a. 
Palmąka -2 miejsce.
Skok w dal: o. Klimkiewicz -3 miejsce, n. lewandowska- 4 miejsce.
Sztafeta olimpijska dziewcząt - 3 miejsce (a. ambroziak. m. ma-
szewska, n. lewandowska, o. Klimkiewicz).
Sztafeta olimpijska chłopców - 2 miejsce ( P. Porębski, a. Siwek, r. 
fronczak, m. Kwiatkowski).
uczniom i ich trenerom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dal-
szych sukcesów sportowych.

bal 
Ósmoklasisty 
2022  
w sp sŁupno
Popołudnie 22 czerwca 2022 roku należało do najstarszych uczniów 
Szkoły Podstawowej W Słupnie, którzy bawili się na balu Ósmokla-
sisty. Zabawę zainaugurował wspaniale zatańczony polonez. Dla ro-
dziców i rady Pedagogicznej był to niezwykle wzruszający moment.
uroczystego otwarcia balu dokonali Pan Waldemar Kaczorowski – 
dyrektor Szkoły i Pani mariola Głód – Przewodnicząca rady rodzi-
ców, którzy życzyli uczniom rewelacyjnej zabawy, a życzenie to speł-
niło się w 100% ! młodzież bawiła się do późnego wieczora!
link do poloneza: youtu.be/KpHSccmfiPQ

osiągniĘcia i laury dla 
uczniÓw sp sŁupno

maj i czerwiec bieżącego roku szkolnego były wyjątkowymi mie-
siącami dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej im. abp. a. 
j. nowowiejskiego w słupnie - to okres zdobywania i otrzymywa-
nia laurów za pracowitość, sumienność i zaangażowanie.
i tak, 18 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej z oddziałami Dwuję-
zycznymi nr 3 w Płocku odbyło się uroczyste nagrodzenie laureatów 
XXVi międzyszkolnej ligi Przedmiotowej, nad którą honorowy pa-
tronat objął prezydent Płocka andrzej nowakowski.
Spośród uczniów, którzy wzięli w niej udział, najlepiej zaprezento-
wały się: adrianna Kozłowska, lena chruścielska i oliwia różalska 
( klasa Vi), które pod kierunkiem Pani anny mrozowskiej zdobyły - 
drużynowo – i miejsce. Z kolei aleksandra Zabłocka ( pod kierunkiem 
Pani justyny jakubowskiej) zajęła iii miejsce w kategorii klas iV z ję-
zyka angielskiego.
natomiast w czerwcu w siedzibie iPn w Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród laureatom i finalistom wojewódzkiego 
konkursu organizowanego przez mKo w Warszawie „ Zbrodnia ka-
tyńska: Prawda i pamięć”. W tym historycznym konkursie laury ode-

brali ósmoklasiści: jan chęciński, urszula Pomorska, Gabriela Szur-
mak, aleksandra Piechna, antoni Siwek.
Zaś w tegorocznej edycji powiatowego konkursu czytelniczego 
„let’sread!” naszą placówkę wspaniale reprezentowały uczennice 
klasy iVb – nadia brzozowska, aleksandra lejkowska oraz aleksan-
dra Zabłocka, zdobywając pierwsze miejsce, a tym samym Puchar 
Wójta Gminy Słupno! 
uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.
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steFano terrazzino w sŁupnie
W dniu 19 maja 2022 roku w ramach podsumowania projektu 
centrum rozwoju Seniora odbył się wieczór muzyczno – tanecz-
ny. Spotkanie przeznaczone było dla mieszkańców Gminy Słup-
no – seniorów i miało charakter integracyjny. na scenie wystąpił 
Stefano terrazzino i Paula biernat znani m.in. z programu taniec 
z Gwiazdami. artyści zaprezentowali układy taneczne połączo-
ne z muzyką włoską w wykonaniu Stefano terrazzino. jak sam 
artysta przyznaje, pomimo iż wychował się poza ojczyzną, jego 
serce pozostaje we Włoszech, a w szczególności na ukochanej 
Sycylii. Stefano terrazzino dał się poznać polskiej publiczności 
jako tancerz występujący z telewizyjnym show taniec z gwiaz-
dami. Ponadto reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę 
taneczną „S” w tańcach latynoamerykańskich. tym razem taniec 
i włoskie rytmy zagościły w Gminie Słupno, a niektórzy z na-
szych zaproszonych gości dali się porwać do tańca. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, nie tylko za wspólną zabawę, ale również 
za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w projekcie centrum 
rozwoju Seniora. Ze swojej strony obiecujemy, że kolejne cieka-
we działania przed Państwem.

nowe usŁugi spoŁeczne 
dla mieszkańcÓw
Podstawą opracowania drugiego Programu usług Społecznych 
w Gminie Słupno jest również dokument pt. „Diagnoza potrzeb i po-
tencjału w Gminie Słupno – raport z badań”. W wyniku powyższego 
działania przeprowadzono diagnozę rzeczywistych potrzeb w zakre-
sie usług społecznych występujących w społeczności lokalnej. Zo-
stała przebadana jakość życia mieszkańców, w tym deficyty i moż-
liwości rozwoju, oceniony został również stan usług dostępnych 
w gminie Słupno. W raporcie wskazano priorytety w zakresie usług 
i obszary wymagające zintensyfikowanej poprawy ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów ochrony i promocji zdrowia oraz wspie-
rania rodziny, a także: 
•	 spędzania wolnego czasu;
•	 sportu i rekreacji;
•	 kultury;
•	 pobudzania aktywności społecznej mieszkańców;
•	 integracji społeczeństwa;
•	 dotyczących mieszkańców doznających ubóstwa.
W Programie usług Społecznych w Gminie Słupno należy zapewnić 
wsparcie osobom z różnych kategorii wiekowych. Przeprowadzone 
badania ankietowe, jak również wskaźniki demograficzne wskazują, 

iż szczególne wsparcie należy zapewnić zarówno: osobom starszym, 
niepełnosprawnym, a także rodzinom z dziećmi.
osoby starsze w związku z zauważalnym wydłużeniem się życia oraz 
zmianami w tradycyjnym modelu rodziny potrzebują i wymagają róż-
norodnych usług społecznych o charakterze aktywizującym i wspo-
magająco-opiekuńczym. Prócz organizacji czasu wolnego, oczekują 
także opieki i wsparcia. Seniorzy potrzebują, aby świadczone na ich 
rzecz działania prowadziły do dezinstytucjonalizacji usług oraz zapo-
biegania ich ekskluzji społecznej poprzez zapewnienie usług w miej-
scu ich zamieszkania. na podstawie diagnozy potrzeb wśród tej kate-
gorii społecznej mieszkańców Gminy Słupno zaplanowano realizację 
usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, kontynuację działań w ra-
mach dotychczas prowadzonego centrum rozwoju Seniora, w tym 
wsparcie opiekunów dziennych, dowóz ciepłych posiłków do miejsca 
zamieszkania oraz uczestnictwo w działaniach integracyjno-profi-
laktyczno-edukacyjnych prowadzonych w ramach klubów seniora. 
jednocześnie wraz z rosnącym poziomem aktywności osób starszych 
w środowisku lokalnym rada Gminy Słupno podjęła decyzję o utwo-
rzeniu Gminnej rady Seniorów, do której zadań statutowych należy 
m.in. Współpraca z organami Gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu 

istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku 
senioralnym.
nowe usługi społeczne, które od sierpnia będą realizowane na tere-
nie Gminy Słupno to:
utworzenie klubu zdrowego życia dla mieszkańców gminy słupno
W zajęciach Klubu uczestniczyć będą osoby w wieku senioralnym tj. 
60+. W ramach zadania realizowane będą zajęcia z zakresu: rehabi-
litacji w warunkach domowych, gimnastyki dla seniora, konsultacji 
z dietetykiem, spotkań z zakresu promocji zdrowia.
utworzenie centrum kreatywności lokalnej uwierz w siebie, którego 
celem jest podnoszenie kompetencji społecznych mieszkańców Gminy 
Słupno o charakterze między pokoleniowym. oznacza to, że w spotka-
niach centrum kreatywności lokalnej uwierz w siebie uczestniczyć 
mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Słupno. celem spotkań jest wzrost 
kompetencji społecznych, rozwój kreatywnych form spędzania czasu 
wolnego oraz integracja międzypokoleniowa rodzin, a także zacieśnianie 
więzi sąsiedzkich. Działalność centrum powiązana będzie z organizacją 
cyklicznych spotkań tematycznych m.in. rękodzieło, animacje, teatr 
międzypokoleniowy, muzyczne spotkania rodzin.

magdalena szochner-siemińska

czym jest dodatek wĘglowy?
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. 
zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło 
ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. 
na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozu-
mie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 
85% węgla kamiennego. 

komu przysŁuguje dodatek wĘglowy?
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które 
spełniają jednocześnie następujące warunki: 
•	 głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnio-

skodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, 

•	 wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest 
węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co 
najmniej 85% węgla kamiennego, 

•	 wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpi-
sane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków (ceeb), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 li-
stopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

kilka rodzin w jednym domu?
ta kwestia budziła najwięcej wątpliwości wśród świadczeniobiorców. 
W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym 
jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. 
Według ostatniej interpretacji ministerstwa Klimatu i Środowiska 
nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budyn-

ku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych 
gospodarstw domowych. oznacza to, że na jeden piec przysługuje 
jedno dofinansowanie. jednocześnie ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska zapowiada zmiany do ustawy, co oznacza, że sytuacja w ww. 
zakresie może ulec zmianie.
W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarów-
no jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspól-
nie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzy-
stających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania 
wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddziel-
nych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje 
bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych po-
trzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodar-
stwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne 
źródło ciepła. 

wniosek w miejscu zamieszkania
Gospodarstwo domowe, które wynajmuje lokal mieszkalny lub któ-
remu jest on użyczany może wnioskować o przyznanie dodatku wę-
glowego – nie jest istotne kto jest właścicielem lokalu. istotnym jest, 
że dla jednego lokalu nie może być złożony więcej niż jeden wniosek 
o wypłatę dodatku węglowego (np. złożenie dodatku przez najemcę 
oraz przez właściciela). uprawnioną osobą do otrzymania dodatku 
węglowego jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi 
w nim swoje gospodarstwo domowe (co w przypadku wątpliwości 
może być zweryfikowane np. poprzez żądanie przedstawienia umo-
wy najmu). 
jednocześnie przyjmuje się, że prowadzenie gospodarstwa domowe-
go możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. nie moŻna mieĆ DWÓcH 
lub WiĘcej miejSc ZamieSZKania.

ceeb
W zakresie prawdziwości danych zawartych we wniosku (np. używa-
nie jednego z wymienionych we wniosku i ustawie źródeł ogrzewania 
jako głównego źródła ogrzewania; zasilane tego źródła ogrzewania 
węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co naj-
mniej 85% węgla kamiennego) należy mieć na uwadze, że oświad-
czenia wnioskodawcy zawarte we wniosku składane są pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
jednocześnie należy pamiętać, że organ w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku może wezwać 
wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

do kiedy należy zŁożyć wniosek?
Wnioski na węgiel należy składać do 30 listopada 2022 roku.

inne ŹrÓdŁa ogrzewania
na dzień przygotowania niniejszego tekstu do druku w sejmie trwają 
prace nad projektem ustawy w zakresie dofinansowania do innych 
źródeł ogrzewania tj. drewna, gazu lPG oraz oleju opałowego. Pro-
jekt nie przewiduje jednak dofinansowania dla osób korzystających 
z ogrzewania gazem z sieci, jak również użytkowników pomp ciepła. 
ministerstwo klimatu i środowiska zapowiada wsparcie na wzór do-
datku węglowego przyjętego przez Sejm. Posiadacze indywidual-
nych źródeł ciepła na pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy i lPG 
też otrzymają dofinansowanie.
Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości:
•	 3000 zł na zakup pelletu lub innej biomasy, 
•	 1000 zł na drewno kawałkowe, 
•	 2000 zł na olej opałowy,
•	 500 zł na lPG. m.s.s.

dodatek wĘglowy
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w sŁupnie dziaŁa 
gminna rada seniorÓw

w ramach określonych obszarów polityki samorządów lokalnych 
wobec ludzi starszych można odnaleźć wiele działań podobnych, 
nacechowanych jednak indywidualną specyfiką i różną dynamiką. 
do takich należą decyzje ze strony samorządów o powołaniu gmin-
nych 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.
W dniu 13 maja 2022 r. w Sali obrad urzędu Gminy w Słupno odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie rady Seniorów w Gminie Słupno.
radnych powitał Wójt Gminy Słupno, składając podziękowania za zaan-
gażowanie i chęć poświęcenia własnego czasu na działalność społecz-
ną, a także wyrażając nadzieję na owocną współpracę. Do przemówienia 
przyłączył się Pan Wiesław raboszuk – Wicemarszałek Województwa 
mazowieckiego, który osobiście pogratulował inicjatywy i życzył wielu 
ciekawych pomysłów i sukcesów w ich realizacji. na posiedzeniu obec-
ni byli: Pani agnieszka ruclak – Zastępca Wójta, Pani beata Łapiak – 
Skarbnik Gminy, Pani magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor centrum 

usług Społecznych, Pan Paweł baranowski - Wiceprzewodniczący rady 
Gminy Słupno oraz seniorki z terenu gminy Słupno.
29 marca 2022r. rada Gminy Słupno jednogłośnie podjęła uchwałę 
o powołaniu Gminnej rady Seniorów oraz nadania jej statutu. rada 
jest organem doradczym i ma charakter konsultacyjny i inicjatywny. 
Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury naboru kandy-
datów do Gminnej rady Seniorów w Słupnie. Zgodnie ze statutem, 
skład rady Seniorów wynosi 5 osób, które zamieszkują w gminie 
Słupno. Skład rady został powołany na okres 3-letniej kadencji. 
radni pełnią swoje funkcje społecznie.
w skład gminnej rady seniorów wchodzą:
przewodnicząca gminnej rady seniorów:
teodora Waluś
zastępca przewodniczącej gminnej rady seniorów:
anna Włochowska
radni gminnej rady seniorów:
1. anna aptowicz
2. Danuta Kacprzak
3. urszula Szczurowska
Przed Gminną radą Seniora wiele wyzwań i możliwości działania. 
Działanie rady to również szansa na większa integrację społeczną 
osób starszych ze środowiskiem lokalnym, a także szansa na realiza-
cję nowych wyzwań.

m.s.s.

z panią teodorą waluś- przewodniczącą gminnej rady seniorów 
o nowej funkcji, planach na przyszłości oraz aktywności w życie spo-
łeczne rozmawiała magdalena kubacka:

M.K.: Gminna Rada Seniorów to Pani nowe wyzwanie. Jakie plany ma 
Pani na tą kadencję jako Przewodnicząca? 

t.W.: Gminna rada Seniorów została powołana w maju. Podjęto wtedy 
uchwałę dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na działal-
ność statutową nowo wybranej rady. rada liczy pięciu członków i jak 
wspomniałam jest bardzo młodym organem. W naszej gminie miesz-
ka ok. 1440 osób w starszym wieku. na pewno będziemy podejmować 
działania promujące ich aktywność i angażowanie się w życie społeczne 
i publiczne gminy. Wiele z nich potrafi robić piękne i dobre rzeczy, które 
należy pielęgnować. Każdy człowiek jak dostrzega sens swoich działań, 
to okazuje się, że więcej chce i więcej może. Poza tym bez seniorów nie 
byłoby innych pokoleń – to wiąże się nierozerwalnie i dlatego należy dą-
żyć do integracji międzypokoleniowej. Zrozumienie potrzeb innych ludzi 
budzi szacunek do nich i do nas samych. będziemy promować i popierać 
nowe rozwiązania na rzecz potrzeb seniorów.
Widzę potrzebę zmiany utartego wizerunku seniora, który spędza 
czas przed telewizorem, na podwórku czy w oknie. Każdy senior oprócz 
wspomnień ma też marzenia i w miarę możliwości trzeba pomagać 
w ich realizacji. okazją do wyrażenia swoich pomysłów są spotkania 
z innymi i w ramach takiej integracji odbędzie się w cekanowie na ran-
czowisku grill biesiadny. na początku września Seniorzy skorzystają 
z atrakcji zespołu basenów termalnych we Wręczy, niedaleko Warsza-
wy. Do końca roku w przygotowaniu są jeszcze inne spotkania i atrakcje.

M.K.: Czy spodziewała się Pani jednogłośnej nominacji na to stanowi-
sko? Przecież obdarzono Panią wielkim zaufanie, skoro pierwsza taka 
rada w gminie i od razu otrzymuje Pani taką odpowiedzialną funkcje.
t.W.: oczywiście, że się nie spodziewałam i było to dla mnie sporym, 
aczkolwiek miłym zaskoczeniem. Dziękuję koleżankom za tak duże za-
ufanie. myślę, że każda z nas będzie wykazywać się solidnością i odpo-
wiedzialnością. ja osobiście współpracuję z wszystkimi Klubami Seniora 
oraz niektórymi Kołami Gospodyń Wiejskich w naszej gminie.

M.K.: Jak często Rada planuje się spotykać na obradach?
t.W.: jak już wspomniałam, nasza działalność rozpoczęła się 13 maja br, 
a drugie posiedzenie odbyło się 23.06.2022r, na którym między inny-
mi omówiłyśmy planowane wydatki związane z działalnością Gminnej 
rady Seniorów, oraz zostały przedstawione kosztorysy poszczegól-
nych wydatków. uczestniczyłyśmy w tym dniu również w posiedzeniu 
rady Gminy Słupno. następne nasze spotkanie odbędzie się we wrze-
śniu, na którym pochylimy się nad propozycjami zebranymi od seniorów 
i zapewne niektóre z nich trafią do realizacji w przyszłym roku.

M.K.: Pani Tolu jest Pani lokalną działaczką społeczną, zajmuje Pani 
stanowisko w Kole Gospodyń Wiejskich, Klubie Seniora, teraz Prze-
wodnicząca Rady Seniorów? Jak Pani znajduje na to czas?
t.W.: jestem seniorką, ale jak pamiętam, zawsze angażowałam się 
w pracę społeczną. Zawsze nosiło mnie, żeby coś nowego spró-
bować, poznać, mieć kontakt z ludźmi. Syn z rodziną od wielu lat 
mieszka w Poznaniu i pomimo, że odwiedzają nas każdego miesiąca 
to i tak zostaje mi sporo czasu do zagospodarowania, a że bardzo 
lubię ludzi, to mam niezły kontakt właściwie z każdym pokoleniem. 
Znajduje też czas dla siebie, np. w maju byłam kilka dni w niecho-
rzu nad bałtykiem, ale pogoda nie pozwoliła na pełne korzystanie 
z uroków plaży, dlatego w sierpniu wyskoczyliśmy na kilka dni do 
Krynicy morskiej. uważam, że każdy człowiek powinien raz na jakiś 
czas zmienić klimat i otoczenie.

nowy
wizerunek
seniora
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biblioteka - warsztaty 
motywacyjne z marcinem kozioŁem!
gminna biblioteka publiczna w słupnie zorganizowała 05 maja, 
w szkole podstawowej w słupnie warsztatowe spotkania moty-
wacyjne z panem marcinem koziołem, autorem wielu książek dla 
dzieci i dorosłych. adresatami spotkań byli uczniowie klas szó-
stych i siódmych szkoły w słupnie, oraz uczniowie klas ósmych ze 
wszystkich szkół z terenu gminy słupno.
Podczas spotkania popłynęła przepiękna opowieść o odpowiedzialności  
za siebie i innych, o wyzwaniach podejmowanych przez autora, 
które zaowocowały interesującym życiem pełnym niesamowitych 
przygód. Pasją naszego gościa są komputery, posiada ich około 150, 
najstarsze mają już blisko 40 lat. Wszystkie sprawne, nadal służą 
do szalonych podróży w czasie, najczęściej do gier komputerowych 
sprzed kilku dekad (wehikuły czasu – 37 lat wcześniej, to wtedy autor 
zapałał wielką miłością do gier komputerowych). jak sam twierdzi, 
tworzył gry komputerowe wcześniej niż zaczął pisać książki. Pierw-
szą książkę, o programowaniu komputerów dla dorosłych, napisał 
w wieku 14 lat. Znalazł wydawcę i zdobył uznanie w środowisku in-
formatycznym. jednocześnie zarobił pieniądze, które pozwoliły na 
samorealizację i spełnianie marzeń.
mając już osiągnięcia w dziedzinie programowania, zdecydował się 
na aplikowanie o międzynarodowe stypendium. Przeszedł kolejne 
etapy i jako jeden z siedmiu Polaków otrzymał wymarzoną subwen-
cję. Wylądował w Hogwarcie czyli Gordonstoun, prywatnej, elitar-
nej szkole w Szkocji, do której uczęszczają synowie królów, szejków 
arabskich, notabli z indii i całego świata. uczęszczali do niej synowie 
i wnukowie królowej elżbiety ii, a sąsiadem ze szkolnej ławy pisarza 
był wnuk monarchini. Wszyscy uczniowie chodzą tam ubrani jedna-
kowo, nie wyróżnia się nikt, nie liczy się pochodzenie ani majątek, 
lecz to co każdy sobą reprezentuje, co robi dla innych.

j.K. rowling, pisząc powieści o Harrym Potterze, inspirowała się 
szkołą w Gordonstoun, tamtejsza architektura stanowiła podstawę 
do stworzenia Hogwartu.
Podczas nauki marcin Kozioł zrezygnował z zajęć z fizyki na rzecz lekcji 
teatralnych. Zagrał w pantomimicznej sztuce przed królową elżbietą, 
a następną wystawioną sztukę stworzył już sam i wystawił na de-
skach znanego teatru. reasumując, nasz gość był już pisarzem, infor-
matykiem, aktorem i scenarzystą. Doszedł do wniosku, że aby robić 
w życiu ciekawe rzeczy, nie wolno ograniczać się do jednej dziedziny. już 
w edynburgu, zakwitła jego miłość do podróżowania wszelkimi środ-
kami lokomocji; dotychczas odwiedził około 60 krajów.
Konsekwentnie pisał i pisze książki, a żeby umieć pisać książki, jak wy-
nika ze słów naszego gościa, człowiek musi nauczyć się latać naprawdę 

i posiąść lotność umysłu. Przykładem może być lot literata w Himalajach, 
który przyczynił się do powstania cyklu powieści dla dzieci o Wombacie.
Podczas spotkania, twórca w sugestywny sposób opowiedział o tym, 
jak możemy zamienić zwyczajne życie w serię niesamowitych przygód, 
o tym że cokolwiek robimy, bez względu na wiek i okoliczności, może-
my to zmienić w prawdziwe, fantastyczne zdarzenie. Wiek to jedynie 
stan umysłu, należy szukać okazji do sprawiania sobie przyjemności 
w każdym wieku, i warto zachować w sobie wewnętrzne dziecko.
Przekazane bodźce i pozytywna energia, którą Pan emanuje, stano-
wią znakomitą motywację dla młodych ludzi, zachęcają do aktywno-
ści, stawiania sobie nowych wyzwań i sięgania po więcej. Wiemy, że 
przeżycia Pana marcina Kozioła będą dla wszystkich inspiracją i po-
zwolą uwierzyć w pokłady możliwości tkwiące w każdym człowieku.

„sensosmyki” w gminnym 
oŚrodku kultury sŁupno
od maja 2022 r. gminny ośrodek kultury słupno z/s w cekanowie 
zorganizował nowe zajęcia dla najmłodszych. dzieci w wieku 2 – 4 
lata brały udział w zajęciach pn. „sensosmyki”. 
integracja sensoryczna to proces, w którym mózg dziecka uczy się 
prawidłowo przetwarzać bodźce sensoryczne, tak by maluch mógł 
na nie adekwatnie reagować. Zauważać je, gdy to potrzebne, a igno-
rować, gdy zaczynają przeszkadzać w życiu codziennym. jest to 
nic innego jak nauka pilotażu własnego ciała oraz funkcjonowania 
w świecie pełnym bodźców.
Świadoma stymulacja sensoryczna bardzo pomaga w pełniejszym 
rozwoju dziecka. Dzięki niej maluch ma szansę na maksymalne roz-
wijanie się w ramach swoich możliwości. Proste zabawy i aktywności 
wpływają na napięcie mięśniowe, równowagę, integrację sensorycz-
ną, rozwój mowy i małą motorykę. mają znaczny wpływ na postrze-

ganie świata jako przyjaznego i ciekawego oraz poczucie sprawstwa 
i budowania własnej wartości.
mózg małego dziecka potrzebuje różnorodnych bodźców, aby mogły 
tworzyć się liczne połączenia pomiędzy neuronami. im więcej tych 
połączeń, tym dziecko lepiej funkcjonuje, pamięta, spostrzega, uczy 
się siebie i otaczającego świata. 
okresem największej neuroplastyczności mózgu człowieka są pierw-
sze trzy lata życia, jest to czas szczególnej wrażliwości na bodźce 
sensoryczne, które są wręcz konieczne do prawidłowego rozwoju. 
bez nich, dziecko nie ma szans nauczyć się samego siebie oraz świata 
zewnętrznego. a braków stymulacji sensorycznej z tego okresu, nie 
da się potem tak łatwo nadrobić. Dlatego właśnie przez ten okres na-
leży odpowiednio przygotować nasze pociechy, wspomóc ich rozwój 
i prawidłowe funkcjonowanie. 

Pracownia sensoryczna w Gminnym ośrodku Kultury Słupno z/s 
w cekanowie jest bogato wyposażona, począwszy od basenu z kulka-
mi, poprzez duże piłki treningowe i różnorodne ścieżki sensoryczne. 
Dzieci mają również do dyspozycji mega klocki piankowe, zestawy do 
utrzymania równowagi oraz wiele przedmiotów stymulujących i roz-
wijających. na szczególną uwagę zasługuje platforma sensoryczna, 
która również wspomaga ćwiczenia mające na celu zachowanie rów-
nowagi i koordynacji ruchowej.
Dzieci podczas ćwiczeń sensorycznych mogły poznawać świat za 
pomocą swoich zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. 
największą radość sprawiała maluchom zabawa polegająca na wcho-
dzeniu na bosaka w przygotowane pojemniki z fasolą, grochem czy 
kaszą manną. 
Przygotowane przez GoK zajęcia stały się najlepszą receptą na sen-
soryczne doznania, prawidłowy rozwój i zarazem relaks. milusińscy 
wraz z rodzicami bawili się doskonale pod okiem profesjonalnej in-
struktorki.
od września Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s w cekanowie zapra-
sza ponownie na zajęcia sensoryczne dzieci w wieku 2 – 4 lata.
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dzień dziecka w gminie sŁupnie
już od najmłodszych lat każdy z nas wie, że ulubionym dniem 
wszystkich dzieci jest pierwszy czerwca. mam tu na myśli zarówno 
te małe, jak i duże dzieci, bo przecież, jak wspomniał marcin za-
wadka „wszyscy jesteśmy dziećmi”. dlatego w naszej gminie niko-
go nie dziwi, szczególnie w tym dniu, że dorosły mężczyzna spędza 
taki dzień z żołnierzykami 
W tym roku w Gminie Słupno świętowanie rozpoczęliśmy już kilka 
dni wcześniej, gdyż święto dzieci połączyliśmy ze świętem mamy. 
Dlatego 29 czerwca (trzy dni po Dniu matki) zorganizowaliśmy piknik 
rodzinny dla wszystkich młodszych, starszych i najstarszych miesz-
kańców naszej gminy. W „Parku nad Słupianką” odbył się tegoroczny 
Wiosenny Happening. już przed godziną 16.00 na mieszkańców gmi-
ny czekało wiele atrakcji: fotobudka, strefa chillout, grill, lemoniada. 
najmłodsi ustawiali się w kolejce po watę cukrową, lemoniadę oraz 
przy dmuchańcach na placu zabaw. nieco starsi aktywnie brali udział 
w grach i zabawach sportowych przygotowanych przez nauczycieli w-f, 
zabawach prowadzonych przez animatorów: przeciąganie liny, malo-
wanie buziek, robienie warkoczyków czy zabawy z chustą i bańkami 
mydlanymi. Przygotowane były również stoiska kreatywne, przy któ-
rych można było wykonać samodzielnie m.in. swoje mydełko.
Happening otworzył Pan Wójt marcin Zawadka w towarzystwie Pani 
bożeny Wernik – Dyrektora GoK Słupno z/s w cekanowie. Po przy-
witaniu gości rozpoczął się przejazd mieszkańców na rowerach i hu-
lajnogach przez całą długość ścieżki dydaktycznej. następnie dzieci, 
które uczestniczyły w kampanii „rowerowy maj” otrzymały nagro-
dy w postaci uchwytu na telefon przyczepianego do roweru. około 
godziny 17.00 na scenie wystąpili artyści z GoK Słupno, przedszko-
la i szkół podstawowych z terenu gminy Słupno. Dzieci wykonały 
przepiękny „Koncert dla mamy”, który zachwycił wszystkich miesz-
kańców uczestniczących w dzisiejszym wydarzeniu nad Słupianką. 
Piknik rodzinny zakończył się znakomitym remiksowaniem muzyki 
klubowej w wykonaniu Dj adamus-a.

Podczas happeningu Wójt marcin Zawadka w towarzystwie małego 
oskara rozlosował nagrody dla aktywnych uczestników kampanii „ro-
werowy maj”. W tym roku dzięki doskonałej współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami wspierającymi Gminę Słupno, nagrody otrzymali 
uczniowie z każdej placówki. trzy hulajnogi elektryczne marki Xiaomi 
mi electric Scooter essential otrzymali: marta Świrska, oskar Wyręb-
kowski i iga cybulska. natomiast nagrodą główną dla przedszkolaka 
był bon o wartości 1000,00 zł do wykorzystania w sklepie Decathlon.
Wszystkie upominki wylosowane zostały sfinansowane przez:
•	 firmę miK beton Sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie przy ulicy Płockiej 31a
•	 firmę Gor-tecH Sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie przy ulicy mły-

narskiej 2
•	 firmę Stel-marK Sp. z o.o. z siedzibą w bronowo Kmiece 16, gmi-

na Stara biała
•	 Przedsiębiorstwo budowano remontowo usługowe Dźwig-mar 

s.c. z siedzibą w nowa biała 44
•	 P.P.H.u. teXtil-GrouP eXPort-imPort mariusz Krajewski 

z siedzibą w liszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory 7.
jednak w gminie Słupno to nie koniec atrakcji dla najmłodszych. 30 
czerwca odbyło się piąte posiedzenie Gminnej rady Dzieci i młodzieży. 
Za każdym razem zmienia się jej skład, gdyż co roku przeprowadza-
ne są wybory na podstawie wprowadzonego regulaminu. W każdej ze 
szkół prowadzona jest kampania wyborcza kandydatów do rady i na 
Wójta Słupna. Spośród trzech wybranych kandydatów, którzy uzysku-
ją największą liczbę głosów w szkole, Wójt w przeddzień posiedzenia 
losuje jednego z nich. Wylosowany kandydat pełni obowiązki Wój-
ta Słupna przez cały dzień. W tym roku urząd objął Dawid Pawlak - 
uczeń ze Szkoły Podstawowej w Słupnie. W ten sposób miał szansę 
posiedzieć w fotelu Wójta, poznać urzędników i przyjrzeć się ich pra-
cy oraz omówić sprawy związane z polepszeniem życia społecznego 
w naszej gminie. o godzinie 10.00 pozostali kandydaci wzięli udział 
w obradach Gminnej rady Dzieci i młodzieży. Po przybliżeniu zasad 
głosowania i ważności uchwał radni wybrali Przewodniczącą- ame-
lię janczarek oraz Wiceprzewodniczącego – oliwiera Wesołowskiego. 
następnie odbyło się składanie wniosków wraz z uzasadnieniem oraz 
ich głosowanie. Pomysły młodych radnych były niezwykle ciekawe 
i istotne dla polepszenia życia naszego lokalnego społeczeństwa. nie-
które z nich zostały poddane głosowaniu i przeszły jednogłośnie. Wśród 
najciekawszych znalazły się: zorganizowanie stref wypoczynku i relaksu 
w szkołach, wyposażone m.in. w wygodne pufy, utworzenie schroniska 
dla zwierząt, pozalekcyjne zajęcia na basenie dla starszych uczniów, re-
nowacja niektórych placów zabaw czy stworzenie mobilnego miastecz-
ka rowerowego. Wójt marcin Zawadka wyjaśnił, które wnioski mogą 
zostać zrealizowane już w najbliższym czasie. Wytłumaczył również 
możliwości działania naszej rady gminy oraz niektórych przepisów, np. 
dotyczących utworzenia schroniska dla zwierząt. W zamian zapropo-

nowano powstanie boksów, które pozwolą w bezpieczny sposób czekać 
psom na właściciela robiącego zakupy. Wiele podobnych pomysłów zo-
stanie poddane do rozważenia ich realizacji w przyszłości.
opisane wydarzenia to tylko przedsmak tego co działo się w Dzień 
Dziecka. Wszyscy dołożyliśmy wszelkich starań aby ten DZieŃ był 
dla wszystkich niezapomniany. i chyba tylko pogoda nie postarała się 
uprzyjemnić nam tego czasu. 
Pomimo wszystko udało się w szkołach przygotować wspaniałe 
atrakcje. uczniowie ze Szkoły w Słupnie spędzili ten czas na rozgryw-
kach sportowych, turniejach gier planszowych, kalamburach, malo-
waniu twarzy, pokazach filmowych, podchodach, a nawet paintball-u. 
najmłodsze klasy korzystały z atrakcji wodnych aquaparku „fala” 
w Łodzi. oczywiście, były też pyszne przekąski, pizza, lody, a także 
słodkości ufundowane przez radę rodziców. już od rana uczniowie 
ze Szkoły w Święcieńcu przygotowali pyszne i zdrowe posiłki, które 
zjedli przy wspólnym stole razem z wychowawcami i nauczycielami. 
Później, razem z ratownikami WoPr poznali tajniki bezpiecznych wa-
kacji. najciekawszym punktem tego dnia było spotkanie z nafciarzami. 
Szkołę odwiedzili Pan mateusz lewandowski i Pan marek brzozowski 
w towarzystwie klubowej maskotki Wisły Płock. Kolejnym wyzwa-
niem był trening przeprowadzony przez trenerów z akademii ruchu, 
którzy przygotowali dla naszych uczniów fantastyczne zajęcia rucho-
we. Pogoda popsuła plany również młodzieży w Szkole Podstawowej 
w liszynie. W planach był przejazd do Stanicy „flis„ w liszynie, jednak 
z uwagi na ogromne ulewne deszcze uczniowie spędzili czas w szkole, 
gdzie odbyły się najwspanialsze rozgrywki sportowe.
Dla najmłodszych dzieci to jeden z najradośniejszych dni w roku. Dlatego 
w Przedszkolu „niezapominajka” w Słupnie tego dnia również nie zabra-
kło atrakcji i niespodzianek. Świętowanie rozpoczęło się od zjedzenia 
pysznych owocowych lodów, głównym wydarzeniem był koncert Pana 
Sprężynki. odbyły się tańce, zabawy z chustą, animacje, przeciąganie 
liny, pokaz baniek. Dzieci poznały układy taneczne do muzyki rozryw-
kowej oraz miały możliwość pomalowania włosów w swoim ulubionym 
kolorze. Przedszkolaki bawiły się świetnie! Z twarzy dzieci nie schodził 
uśmiech, a cała impreza dostarczyła wielu emocji i niezapomnianych 
wrażeń. na zakończenie dnia każde dziecko otrzymało prezent- bań-
ki mydlane. maluchy z Gminnego Żłobka w Słupnie spędziły ten dzień 
w obecności kolorowych klaunów za których przebrały się „ciocie”. były 
bańki mydlane, zabawy w limbo, wspólne tańce, słodki poczęstunek oraz 
zabawy z chustą. jednak największą atrakcją było wykonanie zadania 
specjalnego, jakim było umieszczenie jak największej ilości piłek w spe-
cjalnie do tego przygotowanych klaunowych spodniach. te wszystkie 
atrakcje sprawiły najmłodszym dzieciom wiele frajdy.
jak wszyscy to wszyscy - nie tylko placówki oświatowe. tegoroczny 
Dzień Dziecka świętowaliśmy również w Gminnym ośrodku Kultury 
w cekanowie. tam, przygotowaliśmy drobne upominki dla uczestni-
ków zajęć. natomiast pracownicy Gminnej biblioteki Publicznej zor-
ganizowali czytanie dzieciom z Gminnego Żłobka w Słupnie.
jak co roku w sołectwie Wykowo odbył się Piknik rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka, w którym uczestniczyło mnóstwo mieszkańców sołec-
twa i nie tylko. W tym roku po raz drugi sołectwo nowe Gulczewo 
zorganizowało festyn rodzinny na orliku w Gulczewie.
Zdecydowanie można napisać, że czerwiec w tym roku rozpoczął 
się wyjątkowo. takiego początku lata nie było już dawno w naszej 
gminie. Po pandemii wszystkim nam brakuje zabaw i integracji w lo-
kalnym środowisku. Przed nami wakacje i najcieplejsze dni. Wszyscy 
spędzimy je w naszych ogródkach w gronie najlepszych przyjaciół 
i bliskiej rodziny. Zachęcamy również do integracji sąsiedzkiej w miej-
scach stworzonych przy naszych świetlicach. Większość z nich ma 
przystosowane do tego wiaty biesiadne, które służą takiego typu 
imprezom. Do zobaczenia w twoim sołectwie!

magdalena kubacka
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28 sierpień 1942r - sŁupno pamiĘta
28 sierpnia 2022 roku minęła 80. rocznica pomordowanych pola-
ków – mieszkańców słupna na naszym terenie. w intencji tragicz-
nie poległych o godz. 11.30 została odprawiona msza święta w ko-
ściele św. marcina w słupnie. przewodniczył jej ksiądz proboszcz 
marek zaborowski, który wspomniał tragiczne wydarzenia sprzed 
80 lat porównując do dzisiejszych czasów. wśród mieszkańców 
obecni byli harcerze i zuchy ze szczepu harcerskiego działającego 
w słupnie, uczniowie z pocztem sztandarowym ze szkoły w słup-
nie, liszynie, Święcieńcu oraz strażacy z osp w słupnie i osp 
Święcieniec. 
Po uroczystej mszy, marszem odegranym przez Gminną orkiestrę 
Dętą w Słupnie, mieszkańcy przeszli do pomnika Pomordowanych 
Słupczan. tam Wójt marcin Zawadka w towarzystwie radnych: 
małgorzaty Sawickiej, agnieszki Karpińskiej-rosiak, jarosława Śli-
wińskiego oraz Władysława Grabowskiego złożyli wieniec ku chwa-
le poległych Polaków. Wójt przypomniał relację naocznego świadka 
obecnego podczas wydarzeniach sprzed 80-ciu laty, następnie od-
czytał nazwiska 20-tu poległych w tym lesie. mieszkańcy uczcili mi-
nutą ciszy wspomnianych Polaków.
Po oficjalnych uroczystościach zebrani za kościołem mieszkań-
cy mogli przyjrzeć się przedstawionej rekonstrukcji wydarzeń pt. 
„Dwadzieścia krzeseł”. Przedstawienie zostało przygotowane dzięki 
współpracy z grupą rekonstrukcyjną GrH Weichsel oraz araDoPro-
jeKt. Z uwagi na powagę uroczystości oraz obchody okrągłej roczni-
cy wydarzeń bardzo znaczące było to, że w rekonstrukcji wzięli udział 
sami mieszkańcy gminy Słupno jako osoby, które tragicznie zginęły 
80 lat temu. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania projektu - 
uczestnikom tegorocznych obchodów oraz tym, którzy przygotowy-
wali wydarzenie. nie sposób tu wymienić wszystkich z uwagi na ilość 
osób, jednak przede wszystkim dziękuję: Panu marcinowi Zawad-
ce- Wójtowi Gminy Słupno, radnym Gminy Słupno, bożenie Wernik 
– Dyrektorowi GoK, Gminnej orkiestrze w Słupnie, Szczepowi Har-
cerskiemu w którego skład wchodzą: Gromada Zuchowa „Przyjaciele 
lasu”, 21 Drużyna Harcerska „terraSky” oraz 64 Drużyna Harcerska 
„Solaris”, Szkole Podstawowej w Słupnie, Szkole Podstawowej w li-
szynie, Szkole Podstawowej w Święcieńcu, oSP Słupno, oSP Świę-
cieniec, uczniom, nauczycielom, grupie GrH Weichsel oraz araDo. 
największe podziękowania kieruję do statystów biorących udział 
w rekonstrukcji – mieszkańcom gminy Słupno

magdalena kubacka – koordynator projektu
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sezon Ślubny na terenie gminy 
sŁupno zostaŁ rozpoczĘty
Ślub to wyjątkowy moment dla każdej pary młodej. przysięgamy 
sobie tego dnia miłość i wierność do końca życia. ukochana osoba 
natomiast powinna być dla nas wtedy najważniejsza. wielu ludzi 
nie wyobraża sobie tego dnia bez przysięgi w kościele lub urzędzie 
stanu cywilnego. jest jednak również alternatywa dla tradycyjnych 
form ślubu. okazuje się, że coraz bardziej popularny staje się ślub 
w plenerze lub ślub humanistyczny, który co prawda nie ma mocy 
prawnej, ale jest wyjątkową uroczystością, dopasowaną w stu pro-
centach do pary młodej. 
Ślubu humanistycznego udziela tzw. mistrz ceremonii, którym może 
być nawet osoba z waszej rodziny. tego typu uroczystość nie ma też 
żadnych reguł. oparta jest na stworzonym przez młodych i celebranta 
scenariuszu, a przysięgi są oczywiście przygotowane przez parę młodą. 
należy pamiętać, że w razie jakichkolwiek problemów związanych z for-
malnościami (dokumenty z ambasady, brak terminu, problem z miejscem 
plenerowym), zawsze można zaprosić gości na ślub humanistyczny, czy-
li osobistą, emocjonalną ceremonię, która może odbyć się w dowolnym 
miejscu. Sednem całej ceremonii jest przysięga nie przed księdzem, czy 
urzędnikiem, a drugim człowiekiem. co ciekawe, nie ma ona charakteru 
prawnego, w związku z czym oficjalnie nie jesteście małżeństwem. Po-
tem ślub cywilny można zawrzeć tylko w obecności świadków w dogod-
nym terminie, żeby prawnie przypieczętować związek małżeński. 
bardzo ważną kwestią jest rezerwacja terminu ślubu cywilnego. Ślub 
może się odbyć dopiero po upływie miesiąca od złożenia zapewnień 
o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w urzę-
dzie! Z ważnych powodów Kierownik urzędu Stanu cywilnego może 
skrócić ten termin. nie należy jednak na to liczyć — żeby uniknąć stre-
su, lepiej dopełnić formalności wcześniej. opłata skarbowa, którą 
musicie ponieść w tym przypadku, to 39 zł. 
Koszt ślubu cywilnego jest taki sam, niezależnie od konkretne-
go, wybranego urzędu stanu cywilnego. może się jednak znacz-
nie wahać ze względu na opcję, która zostanie wybrana — ślubu 
w urzędzie czy w plenerze, poza urzędem. Poniżej przedstawiam 
wszystkie opłaty i porównanie kosztów ceremonii cywilnej w ple-
nerze oraz ślubu humanistycznego, który może również zostać 
połączony z urzędowym: 

Ślub cywilny Ślub humanistyczny

opłata skarbowa za sporządzenie 
aktu małżeństwa 84 zł 84 zł

(jeśli chcecie sformalizować związek w urzędzie)

opłata dodatkowa za 
przeprowadzenie ślubu poza urzędem 1 000 zł x

Koszt ślubu
humanistycznego x od 1900

Łączny koszt 1084 zł od 1900

informacje

całkowity koszt ślubu 
cywilnego wynosi zatem 84 

zł — w przypadku ślubu w uSc 
lub 1084 zł — w przypadku ślubu 
poza urzędem stanu cywilnego. 
opłaty trzeba uregulować kartą 

płatniczą lub przelewem na 
rachunek gminy — wtedy należy 
okazać potwierdzenie wpłaty.

Koszt ślubu humanistycznego wraz ze ślubem cywilnym 
to zatem już od 1984 zł. W przypadku problemów 

z formalnościami lub po prostu potrzeby bardziej osobistej, 
emocjonalnej ceremonii, możecie zaprosić Gości na ślub 

humanistyczny, prowadzony przez specjalistyczną firmę. 
Wtedy wystarczy, że zawrzecie ślub cywilny przed lub po 
ceremonii tylko w obecności świadków i dopełnicie w ten 

sposób formalności. jeśli urzędnik wyrazi zgodę, obie 
ceremonie można też połączyć. bardzo ważne jest, że 

w Polsce ślub humanistyczny nie ma SKutKÓW PraWnycH, 
w przeciwieństwie do np. uSa, Szwecji czy norwegii, gdzie 

śluby te są zalegalizowane. W praktyce oznacza to, że jest to 
ceremonia czysto symboliczna.
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raczkowizna otwarta 
dla mieszkańcÓw
mieszkańcy słupna, płocka i okolic mogą korzystać z nowo wybu-
dowanej drogi łączącej płock - słupno. mowa, oczywiście o ulicy 
raczkowizna, która została oficjalnie otwarta dla mieszkańców 
w dniu 22 sierpnia 2022r., chociaż przejezdna była już tydzień 
wcześniej. w poniedziałkowy poranek wójt marcin zawadka wraz 
andrzejem nowakowski - prezydentem miasta płocka i arturem 
zielińskim - zastępcą prezydenta uczestniczyli w konferencji pra-
sowej zorganizowanej przez miasto płock przy rondzie powstałym 
na wybudowanej ulicy. 
ulica raczkowizna łączy naszą Gminę Słupno z miastem Płock. 
Z uwagi na intensywny ruch na ulicy Warszawskiej jest to droga 

najczęściej użytkowana przez mieszkańców. Po wyremontowaniu 
dróg w Wykowie, liszynie, Słupnie, bielinie, a już za chwilę w boro-
wiczkach Pieńkach, mieszkańcy mogą szybko dojechać do miasta. 
natomiast dzieci mogą bezpiecznie dotrzeć rowerem do szkoły pod-
stawowej nr 20. Wybudowanie brakującego odcinka powoduje bez-
kolizyjny dojazd do miasta i z powrotem zarówno dla ruchu samocho-
dowego jak i rowerowego. W tej chwili można bezpiecznie przejechać 
ścieżką rowerową do ulicy Wyszogrodzkiej. Dodatkowo zwiększyła 
bezpieczeństwo powodziowe Płocka, gdyż może służyć jako droga 
ewakuacyjna. jest szeroka, ma kanalizację deszczową, chodnik, drogę 
rowerową oraz nowoczesne oświetlenie. Szerokiej drogi! (mk)
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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 niepełnospraw-
nych urząd Gminy w Słupnie od 7 marca br. uruchomił usługę mobil-
nego urzędnika. 

kto może skorzystać z usługi mobilnego urzędnika?
usługa mobilnego urzędnika jest skierowana do mieszkańców 
gminy, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświad-
czają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym 
im samodzielną wizytę w urzędzie. Do osób, które nie są w sta-
nie samodzielnie dotrzeć do urzędu przyjedzie urzędnik, pomoże 
wypełnić dokumenty i zawiezie je sam do urzędu. Z usługi mo-
bilnego urzędnika mogą korzystać mieszkańcy Gminy Słupno, bę-
dący osobami o szczególnych potrzebach, w tym osoby niepełno-
sprawne, osłabione chorobami, osoby starsze (powyżej 65. roku 
życia), zależne (powyżej 15. roku życia), które z powodu deficytów 
zdrowotnych, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwo-
ści poruszania się, nie mogą dotrzeć do urzędu w celu załatwie-

nia sprawy. osoby zainteresowane usługą mobilnego urzędnika 
mogą liczyć na załatwienie większości spraw realizowanych przez 
urząd gminy bez konieczności wychodzenia z domu.

jak zgłosić chęć korzystania z usługi mobilnego urzędnika?
Wystarczy zgłosić się w wybrany sposób do Sekretariatu urzędu:
1. telefonicznie - 24 267 95 61
2. wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: ug@slupno.eu
3. poprzez kontakt osobisty (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 do-
tyczy, podać numer telefonu do kontaktu. Po przyjęciu zgłoszenia 
sprawa przekazana zostanie pracownikowi merytorycznemu. Pra-
cownik urzędu skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób 
załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. 
urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich 
wypełnieniu. który będzie z klientem w stałym kontakcie i ustali 
z nim wszystkie szczegóły. usługa będzie realizowana w kolejności 
przyjęcia zgłoszenia oraz w najbliższym możliwym terminie zarówno 
dla klienta jak i dla pracownika.

w czym pomoże „mobilny urzędnik”?
Katalog usług mobilnego urzędnika jest dość rozbudowany, staraliśmy 
się uwzględnić w nim najważniejsze zagadnienia, które realizowane są 
w urzędzie. Szczegółowy zakres spraw, jakie można załatwić w ra-
mach działania mobilnego urzędnika został określony w regulaminie 
opublikowanym na stronie internetowej www.slupno.eu w zakładce 
„mobilny urzędnik”. usługa jest realizowana w granicach administra-
cyjnych Gminy Słupno i co warte podkreślenia jest bezpłatna! Doce-
lowo do mieszkańca potrzebującego pomocy będzie docierała dwójka 
urzędników. ma to swoje uzasadnienie nie tylko związane z zadaniami, 
w których specjalizują się poszczególne osoby, ale jest też podyktowa-
ne względami bezpieczeństwa oraz transparentności.

Projekt realizowany jest z udziałem fundacji Partycypacji Społecznej, 
w partnerstwie z regionalnym ośrodkiem Polityki Społecznej, które 
realizują projekt pn. „mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług pu-
blicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Przedsięwzięcie 
jest współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach europej-
skiego funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wie-
dza edukacja rozwój, działanie 4.3, współpraca ponadnarodowa.

agnieszka ruclak
zastępca wójta gminy słupno

azbest 
znika 
z dachÓw
od kilku lat realizujemy „program usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest na terenie gminy słupno”. azbest systematycznie 
usuwany jest z przestrzeni naszej gminy.
W roku 2021 w ramach programu odebrane zostały 92 tony tego 
niebezpiecznego materiału. W tym roku dofinasowanie pozyskane 
z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w wysokości do 13.952,00 zł oraz zabezpieczone 
w budżecie gminy środki pozwolą na usunięcie ok. 84 ton eternitu 
z nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości, na których znajdują się 
wyroby zawierające azbest są zobowiązani do sporządzenia „oceny 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierają-
cych azbest” oraz corocznie w terminie do 31.01 powinni przedkła-
dać Wójtowi Gminy „informację o wyrobach zawierających azbest”. 
Szczegółowe informacje oraz formularze do sporządzenia oceny i in-
formacji dostępne są na stronie www.slupno.eu w zakładce Gminna 
Gospodarka odpadami/azbest. (a.s.)

 

uczniowie z terenÓw 
ppgr odebrali sprzĘt 
komputerowy
Siedmioro dzieci wraz z opiekunami odebrało laptopy z oprogramowa-
niem i wyposażeniem. Pod koniec czerwca na sali obrad w urzędzie 
Gminy w Słupnie odbyło się uroczyste wręczenie sprzętów zakupio-
nych w ramach Programu operacyjnego Polska cyfrowa „Granty PPGr 
– Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGr w rozwoju cy-

frowym” współfinansowanego ze środków unii europejskiej. celem 
Programu było wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu 
komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGr. 
otrzymany sprzęt z pewnością ułatwi realizację zadań szkolnych 
i przyczyni się do wzrostu rozwoju cyfrowego wśród młodych ludzi.
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uciekŁyŚmy, bo nie chcemy 
mieszkać w rosji
od 24 lutego życie wielu z nas zmieniło się niewyobrażalnie. 
dla jednych to tylko informacje z tV czy radia i gazet a dla in-
nych to życiowe dramaty. i nie pisze tu tylko o mieszkańcach 
ukrainy. wielu z nas mieszkających w polsce ma kontakt ze 
znajomymi z tego kraju. niektórzy przyjęli pod swój dach ro-
dzinę z ukrainy. wtedy tragedia tych osób znana jest z opowia-
dań, zdjęć czy relacji. 
tylko w Słupnie łączna liczba przebywających na naszym tere-
nie uchodźców z ukrainy to w tej chwili 57 osób. natomiast od 
początku wojny na terenie gminy przebywało w sumie 100 osób, 
największą liczbę odnotowaliśmy na przełomie marca i kwietnia. 
od marca w urzędzie Stanu cywilnego nadano PeSel łącznie 180 
osobom z ukrainy. od ponad dwóch miesięcy świetlica wiejska 
w Wykowie stała się domem dla Sofii - Zoi trifonowej (38l), która 
do 23 lutego mieszkała w małej miejscowości pod samą buczą. 
Wraz z mamą ireną (73l) oraz dwójką synów Dawidem (3l) i De-
myd (8l) w jednej chwili spakowali się i wyjechali na zachód. tak 
relacjonuje ten dzień:
„Do samego końca nie wierzyłyśmy, że będzie wojna. Jednak ran-
kiem, ok. godziny czwartej mama zadzwoniła do mnie z informacją, 
że zaczyna się wojna. Była wtedy na działeczce z młodszym synem, 
ze mną był starszy syn w buczańskim obwodzie - to jest tak jakby 
przedmieście Kijowa. Przez telefon opowiadała, że widziała dwa 
myśliwce, które leciały bardzo nisko, praktycznie nad samymi do-
mami. Od momentu gdy zobaczyła myśliwce po minucie usłyszała 
trzy wybuchy, natomiast gdy usłyszała czwarty, to ogień zobaczyła 
prawie do nieba. W tym momencie dom zaczął się trząść. Od razu 
kazała mi żebym do niej przyjechała, zabrała dzieci i wyjeżdżamy”. 
Działka, w której przebywała irena znajdowała się blisko lot-
niska, dlatego wybuchy były tak blisko. W takim momencie nie 
myśli się o niczym innym niż o ucieczce z miejsca pobytu, szcze-
gólnie jak pod opieką są dzieci. Zaczęła się panika wśród wszyst-
kich mieszkańców obwodu buczańskiego. na stacjach benzyno-
wych tworzyły się kolejki. bardzo szybko zabrakło kanistrów do 
tankowania. mieszkańcy nalewali paliwa do butelek po wodzie. 
„jadąc przez ukrainę widzieliśmy pozostawione samochody, gdyż 
nie miały już paliwa i ludzie szli na pieszo”. tak naprawdę nikt 

nie wiedział dokąd pojedzie i czy dojedzie w bezpieczne miejsce. 
tylko gdzie jest to bezpieczne miejsce? Kolejne miasto to Żyto-
miersk, gdzie za chwilę słychać było spadające bomby. Każdy za-
bierał po kilka niezbędnych rzeczy i ruszał w drogę, byleby jak 
najdalej. ucieczka była najważniejsza ale co z obowiązkami? to 
kolejny problem na drodze do wolności. Przecież każdy miał dom, 
rodzinę, pracę oraz plany na przyszłość.
”Mam bardzo odpowiedzialną pracę, gdyż jestem notariuszem na 
Ukrainie. Dlatego dużo czasu musiałam spędzić nad tym, żeby 
ukryć dokumenty. To państwowa tajemnica i obowiązkiem urzęd-
nika państwowego jest zabezpieczenie dokumentów. Pamiętam, że 
po wojnie w 2014 roku wchodzili do biur notariuszy i wyciągali akty. 
Notariusz zawsze posiada kopie dokumentów np. aktu własności 
domu. Ludzie mieli wtedy bardzo dużo problemów z odnawia-
niem tych dokumentów, tylko przez sąd można było udowodnić, 
że to jest czyjaś własność czy majątek. Zdawałam sobie sprawę, 
że ryzykuję życiem swoim i rodziny jednak odpowiedzialność przed 
tymi ludźmi – klientami jest również dla mnie ogromnie ważna. 
Dlatego też musiałam zabrać pieczątki, klucze elektroniczne do 
rejestrów, żeby nie popadły w niepowołane ręce. Rosjanie robili 
bardzo dużo cyberataków na państwowe rejestry. W tym czasie jak 
sobie wszystko zorganizowałam w biurze zdałam sobie sprawę, że 
te bombardowania nie są takie chaotyczne, że ataki są przepro-
wadzane według jakiegoś schematu. Została wprowadzona godzi-
na policyjna, ograniczenia prądu, Na wszelki wypadek wyłączono 
wszystkie widny – na wypadek ataków. Zabrałyśmy najważniejsze 
rzeczy i wyjechałyśmy.”
Droga z Kijowa to czteropasmowa trasa, która w jednej chwili zo-
stała zakorkowana przez mieszkańców. jednak to nie był zwykły 
korek na lwów. blokada ciągnęła się aż do wyjazdu z ukrainy. 
Wiele samochodów zostało porzuconych po drodze z uwagi na 
awarię, wypadek lub brak paliwa. to wszystko powodowało ze 
sznur samochodów nie poruszał się. 
„Jedna z koleżanek poradziła, żeby jechać od prąd w przeciwnym 
kierunku. Tylko kilka samochodów jechało w ten sposób. Był spe-
cjalny system wyjazdu: tylko lewym rzędem można było jechać, 
gdyż ciężki sprzęt wojenny jechał w stronę Kijowa. Wyjechałam o 4 

rano z obwodu buczańskiego 
a dopiero o 8 rano dotarłam 
do obwodu lwowskiego. Tyle 
nam zajęło pakowanie i tra-
sa. Nie długo jestem kierowcą 
i to była moja najdłuższa tra-
sa w życiu. Po drodze byłam 
bardzo zmęczona, dlatego 
chcieliśmy odpocząć w ob-
wodzie żytomierskim. Jednak 
wywiad powiedział nam, że 
Żytomiersk będzie następnym 
punktem ataków, ponieważ 
jest to teren, w którym jest 
dużo wojskowych baz, obiek-
tów. Dlatego napiłam się tylko 
mocnej herbaty i pojechałam 
dalej. Potem dowiedziałyśmy 
się, że rzeczywiście były ata-
ki. Miałyśmy taką sytuacje 
po drodze, że przejeżdżały-
śmy obok stacji atomowej. 
Po dziesięciu minutach od 
wyjazdu z tego miejsca były 
bombardowania. Liczyłyśmy 
na bożą pomoc. Jechałyśmy 
same. Nikogo nie było za nami 
ani przed nami. Była noc, my 
zmęczone jechałyśmy całko-
wicie same. Ale uciekałyśmy, 
bo przypominało to rozpoczę-
cie II wojny światowej”.
Przyjazd do Polski. i co dalej? 
Przecież nie każdy ma znajo-
mych czy rodzinę w Polsce. 
Większość uchodźców po 
prostu uciekało, ratując ży-
cie, nie wiedzieli z czym się 
spotkają na miejscu. Pani 
Sofija dojechała do Płocka, 
bo tak jej poradził znajomy 
z ukrainy. odnalazła osoby 
wskazane przez niego. jed-
nak na miejscu nie było już 
gdzie się zatrzymać. Dzięki 
dobrej współpracy i komu-

nikacji miejsce zostało znalezione w naszej gminie. Wójt marcin 
Zawadka zdecydował o przystosowaniu świetlicy wiejskiej w Wy-
kowie do warunków mieszkalnych. Po przeprowadzeniu drobnego 
remontu Pani Sofija wraz matką i dwójką dzieci w maju mieszkały 
w Wykowie. Do dyspozycji miały całą świetlicę wraz z prysznica-
mi, łazienką, kuchnią i placem zabaw na zewnątrz. Dzięki pomocy 
mieszkańców wyposażyliśmy pomieszczenie w pralkę, kanapę, 
fotele i niezbędne środki czystości oraz spożywcze. jak same mó-
wią „uciekłyśmy, bo nie chcemy mieszkać w rosji”. jednak marzą 
o tym, żeby wrócić na ukrainę, do swojego domu. Pomimo tego, 
że ich dom nadal stoi, to wokół wszystko jest spalone. nie mogą 
wrócić i żyć normalnie, gdyż ich miejscowość leży pod samą bu-
czą. tam były urzędy, ośrodki zdrowia i wszelkie instytucje po-
mocne do życia codziennego. W tej chwili nie ma tam niczego co 
mogłoby pozwolić na powrót do normalności.
Za namową przyjaciół, zaraz po przyjeździe do Polski, Pani Sofija 
starała się o wyjazd do innego kraju. „to nie jest tak, że nam się 
tu nie podoba. jednak wiemy, że takich jak my jest bardzo wielu 
i nie chcemy robić problemu – mówiła Pani Sofija - Kijów nie jest 
bezpieczny, bo tam jest zagrożenie ataku atomowego. Dopóki 
nie skończy się wojna to nie wrócimy do Kijowa”. jeszcze przed 
zamieszkaniem w Słupnie otrzymała zaproszenie od księdza gre-
kokatolickiej cerkwi w Kanadzie. następnie otrzymali wizy, pasz-
porty oraz bilety na podróż. na początku lipca wyruszyli w kolejną 
podróż – tym razem samolotem, znowu w nieznane dotąd miej-
sce. Dziś są w toronto i pozdrawiają nas serdecznie opisując swoje 
teraźniejsze życie: ”toronto to duże i hałaśliwe miasto, nie mamy 
takiej ciszy jak w Wykowie. Wiele bardzo różnych narodowości, 
Kanada jest krajem imigrantów. Stopniowo przyzwyczajamy się 
do tego. nie tak czysto jak w Polsce. Wiele rysunków i graffiti na 
ścianach. ludzie są ubrani dziwnie (lub nieodpowiednio). trochę 
dziwnej kultury. Pełna wolność. W tym homoseksualistów. nie 
jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Polska też. Wśród wad - ma-
rihuanę można palić wszędzie, w parkach i na ulicach. Strasznie 
śmierdzi. nie można się do tego przyzwyczaić. ale to pieniądze 
z podatków dla rządu. medycyna ma takie same problemy jak 
w Polsce. jest niewielu lekarzy, lista oczekujących jest od mie-
sięcy. ogólnie miasto jest bardzo drogie, mieszkania i produkty 
są 3-4 razy droższe niż w Polsce. ale dostaliśmy mieszkanie za 
darmo. Dzięki bogu! Warunki są dobre, mamy dwie sypialnie oraz 
kuchnię z jadalnią. Znajduje się w domu parafialnym przy koście-
le. Wszystko jest na całe życie. Kanada udzieliła jednorazowej 
pomocy finansowej. jeszcze nie pracuję, pierwsze czego potrze-
buję to żeby dzieci poszły do   szkoły. następnie pójdę na kursy 
języka angielskiego, aby poprawić swoje umiejętności językowe. 
Konieczna jest również poprawa zdrowia matki. Dopiero potem 
do pracy. W kościele jest już oferta pomocy w urzędzie”.
życie pisze różne historie. oto jedna z wielu. jednego dnia ży-
jemy w normalnym świecie, mamy doskonałą pracę, rodzinę, 
zdrowie, pieniądze. i nagle przychodzi moment, gdzie wszyst-
ko się zmienia: nie ma domu - bezpiecznego miejsca, pracy, na-
gle jedziesz w nieznane i nie wiesz co będzie dalej? 

magdalena kubacka
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nowy sprzĘt 
dla osp 
mijakowo
Pan marcin Gorzelany - Prezes oSP mijakowo odebrał od Wójta 
marcina Zawadki nowy sprzęt ratowniczy, tj.: piłę spalinową do 
betonu StiHl tS 420, siekierę uniwersalną aX 15P, rękawice an-
ty-przecięciowe, opryskiwacz SG 71, dźwignię obracak. Łączna 
jego wartość wyniosła 6288,00zł. Sprzęt ratowniczy został sfi-
nansowany częściowo ze środków Powiatu Płockiego w ramach 
V edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundu-
rowania - 2022”. brakująca kwota została uzupełniona ze środ-
ków własnych budżetu gminy Słupno. W spotkaniu na Sali ob-
rad w urzędzie Gminy w Słupnie uczestniczyli również Krzysztof 
olejnicki – Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy z oSP 
oraz Krzysztof rygier – Komendant Gminny oSP.

zawody strażacko-pożarnicze
Po dwuletniej przerwie związanej z pandemią w Święcieńcu 4 lipca 
2022 roku odbyły się Zawody Strażacko-Pożarnicze. Wzięło w nich 
udział 8 drużyn ochotniczych Straży Pożarnych, w tym jedna mło-
dzieżowa Drużyna z oSP Słupno oraz jedna Kobieca Drużyna z oSP 
Święcieniec. Wydarzeniu towarzyszyło przedstawienie wystawiane 
przez aktorów teatru Dramatycznego w Płocku oraz występ Gmin-
nej orkiestry Dętej w Słupnie. następnie drużyny przez dwie godziny 
zmagały się z dyscyplinami pożarniczymi. 
Komisja, która sprawowała pieczę nad zawodami po przeliczeniu 
punktów ogłosiła, że:
i miejsce zajęła drużyna z oSP Święcieniec
ii miejsce zajęła drużyna z oSP Słupno
iii miejsce zajęła drużyna z oSP cekanowo 
iV miejsce zajęła drużyna z oSP Gulczewo.
Wójt marcin Zawadka w towarzystwie Wiceprzewodniczącego rady 
Gminy Słupno Pawła baranowskiego, radnej agnieszki Karpińskiej- 
rosiak oraz radnego jarosława Śliwińskiego wręczyli Puchary i Dy-
plomy zwycięskim drużynom. Drużyna młodzieżowa z oSP Słupno 
i kobieca z oSP Święcieniec otrzymały puchary i upominki z rąk Pana 

Wójta i radnych. natomiast druh Krzysztof rygier wręczył wszystkim 
drużynom pamiątkowe puchary za uczestnictwo w zawodach. Dodat-
kowo zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i dziękujemy mieszkańcom za przybycie w ten 
niedzielną upalną niedzielę. Do zobaczenia za rok. (mk)

jeden siĘ skończyŁ, a drugi już zacząŁ
26 czerwca 2022r. w słupieńskich szkołach otrzymało świadectwo 
551 uczniów. natomiast 78 młodych mieszkańców naszej gminy 
stało się absolwentami naszych szkół. Każda szkoła kończyła ten 
rok na swój sposób. W liszynie i Święcieńcu uczniowie klas ósmych 
odtańczyli tradycyjnego poloneza. natomiast w Słupnie zaskoczo-
no wszystkich uroczym baletem „jeziora Łabędziego” w wykonaniu 
uczniów z tej szkoły. były kwiaty, dyplomy, podziękowania, prezen-
ty oraz łzy i mnóstwo emocji. Szczególnie wzruszający był to dzień 
dla Dyrektorów, którzy kończą swoja 5-letnią kadencję w Szkole 
Podstawowej w liszynie oraz Szkole Podstawowej w Święcieńcu. 
Wójt marcin Zawadka podziękował za wspólną pracę i zaangażo-
wanie w życie naszej małej ojczyzny. uczniom pogratulował zdoby-

tych wyników w nauce. W Szkole Podstawowej w Słupnie w uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego uczestniczyła Pani agnieszka 
ruclak - Zastępca Wójta.
jeszcze niedawno życzyliśmy uczniom wspaniałych, bezpiecznych 
wakacji oraz odpoczynku. jednak po dwóch miesiącach wszyscy 
wrócili do szkół. Każdy o rok starszy, wypoczęty, pełny nowych 
sił i energii na ten nowy rok. mowa, oczywiście, o roku szkolnym. 
1 września do szkoły w gminie poszło 554 uczniów. Doszło 7 na-
uczycieli, zmieniły się dwie dyrektorki. rozpoczęcie roku zaczęło 
się pierwszym dzwonkiem i już od piątku uczniowie zabrali się do 
intensywnej nauki. Dziś życzymy Wam samych sukcesów w dąże-
niu do realizacji założonych celów. (mk)
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lato z greens sŁupno
godziny treningów, morze potu, rywalizacja sportowa, satysfak-
cja i sukcesy, tak w wielkim skrócie wyglądał miniony rok szkol-
ny.  ponadto  nowe  przyjaźnie, rozwijanie pasji,  zainteresowań 
oraz wspólne wyjazdy to tylko niektóre z rzeczy, których doświad-
czyliśmy podczas wspólnych treningów w ks greens słupno. był 
to bardzo dobry rok biorąc pod uwagę wcześniejsze zawirowania 
związane z epidemią coVid 19 i prawie dwuletnią przerwą w róż-
nego rodzaju rozgrywkach, spotkaniach.
Kończąc sezon greensowy 2021/2022, jak co roku przy pięknej pogo-
dzie spotkaliśmy się przy ognisku, by podsumować nasze działania 
i  osiągnięcia. nie obyło się bez pamiątkowych  dyplomów, medali, 
pucharów. Wszyscy klubowicze otrzymali również  gadżety klubo-
we: czapki, skarpety, kubki z logo klubu.
Podsumowując sezon 2021/2022 możemy powiedzieć, że  był to 
kolejny dobry w naszym wykonaniu rok. Klub z ogromną siłą rozwi-
ja się w dwóch sekcjach: koszykarskiej i pływackiej. W ciągu całego 
roku braliśmy udział w wielu zawodach z koszykówki oraz pływa-
nia zdobywając przy tym cenne dla każdego zawodnika doświadcze-
nie, które pozwoli w przyszłości podnosić swój poziom sportowy.
Koniec roku szkolnego to jednak nie koniec działań klubu. Po czasie 
wytężonej pracy, treningów przychodzi również czas na wypoczynek, 
regenerację, wspólną zabawę w gronie koleżanek i kolegów. jednak 
nie rezygnujemy z aktywności, a wręcz  planujemy trenować jesz-
cze więcej i więcej. W wakacje systematycznie odbywały się zajęcia 

z pływania. Prowadzili je nasi wykwalifikowani instruktorzy pływa-
nia z licencją Polskiego Związku Pływackiego.
Ponadto w czasie wakacji uczestniczyliśmy w zgrupowaniach i obo-
zach sportowych dzięki którym mogliśmy również odwiedzić wiele cie-
kawych miejsc w kraju i zagranicą. możemy tutaj wymienić słoneczną 
chorwację, bośnię i Hercegowinę, Węgry jak również piękne polskie 
miejscowości z Gdynią i Pobierowem na czele. był to bardzo intensyw-
ny czas zarówno pod kątem sportowym jak również krajoznawczym.
 Wszystkim zawodniczkom,  zawodnikom,  rodzicom i sympatykom 
klubu KS Greens Słupno  dziękujemy za udział w organizowanych 
zajęciach sportowych i wyjazdach. niech ten czas spędzany z nami, 
w sposób aktywny, pozwoli zregenerować siły i z nową energią i na-
dzieją przystąpić do kolejnego sportowego roku.
 nie poprzestajemy jednak na tym i już od września ruszamy z treningami. 
Zapraszamy na zajęcia z pływania od 1 września 2022 (wtorki i czwartki 
godz. 17.00, sobota godz. 16.00 i 17.00, niedziela 10.00, 11.00), natomiast 
treningi koszykarskie odbywać się będą od 15.09.2022. Dokładne termi-
ny zostaną podane w późniejszym terminie, a związane to jest z ustala-
niem harmonogramu funkcjonowania hali sportowej w Słupnie.
 mimo tego, że dopiero co kończymy wakacyjną aktywność, już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich chętnych na obozy zimowe. Śledźcie na bie-
żąco nasz facebook oraz stronę internetową, na których już niedługo 
ukażą się stosowne informacje.
Zapraszamy. 

grzegorz gomułka

delta sŁupno przygotowana do sezonu
Przygotowania do sezonu piłkarskiego młodzi zawodnicy Delty 
rozpoczęli w wielkopolskim centrum Konferencyjno - Sportowym 
w licheniu. W dniach 01-07 sierpnia w doskonałych warunkach pił-
karskich 75 młodych piłkarzy z roczników 2006 – 2012 na boiskach 
hotelu atut trenowało 2 razy dziennie. młodzi piłkarze ze Słupna 
podczas obozu zagrali 12 gier kontrolnych z bardzo wymagającymi 
rywalami, grającymi w najwyższych ligach piłkarskich w swoich wo-
jewództwach. rywalami młodych Delciaków były m.in. lublinianka 
lublin, concordia Knurów, Huragan Wołomin, Zjednoczeni Stryków, 
cKS Piast, Korab Łask czy akademia Piłkarska z torunia. na uwagę 

zasługuje fakt, że z 10 spotkań Delciaki wychodzili zwycięsko, a naj-
starszy rocznik trenera Damiana brzyskiego pokonał wicemistrza 
województwa łódzkiego w stosunku 2:1. obóz w licheniu zakończył 
się tradycyjnym „chrztem”, czyli włączeniem nowych zawodników 
w poczet naszej rodziny piłkarskiej. W doskonałych nastrojach z nie-
cierpliwością czekamy na start nowego sezonu 2022/2023 gdzie cze-
kają na nas nowe wyzwania piłkarskie...
Podczas obozowych przygotowań starszych roczników, najmłodsi pod-
opieczni (roczniki 2012 – 2016) Przemysława michalskiego trenowali na 
obiektach w liszynie, aby również dobrze wejść w zbliżający się sezon.
Seniorzy pod okiem trenera macieja Piórkowskiego, ma również 
okres przygotowawczy za sobą i już 10 września będziemy mogli 
oglądać ich w akcji na Stadionie w Wykowie, kiedy podejmiemy 
Skrwę Łukomie.
Plan na najbliższy czas, zapraszamy do kibicowania:
seniorzy:
10.09 godz. 11.00 Delta Słupno – Skrwa Łukomie
17.09 godz. 16.00 Zryw bielsk – Delta Słupno
24.09 godz. 11.00 Delta Słupno – błękitni Gąbin
01.10 godz. 11.00 Start Proboszczewice – Delta Słupno
2006:
04.09 godz. 11.00 Delta Słupno – Sparta mochowo
11.09 godz. 14.30 Stoczniowiec Płock – Delta Słupno
18.09 godz. 10.00 Delta Słupno – mazur Gostynin

25.09 godz. 10.00 Delta Słupno – Szopen Sanniki
02.10 godz. 10.00 Delta Słupno – amator maszewo
2008:
11.09 godz. 13.00 Delta Słupno – Szopen Sanniki
18.09 godz. 11.00 Pogoń Słupia – Delta Słupno
24.09 godz. 15.00 Delta Słupno – fea Gostynin
02.10 godz. 11.00 Kasztelan Sierpc – Delta Słupno
2010:
03.09 godz. 10.00 Delta Słupno – Sparta Płock
10.09 godz. 11.00 Delta Słupno – fea Gostynin
14.09 godz. 20.45 Stoczniowiec Płock – Delta Słupno
17.09 godz. 11.00 Kasztelan Sierpc – Delta Słupno
24.09 godz. 11.00 Wisła Główina-Sobowo – Delta Słupno
2011:
03.09 godz. 12.00 Delta Słupno – mazur Gostynin
07.09 godz. 16.30 Delta Słupno – Stoczniowiec Płock
10.09 godz. 11.00 Świt Staroźreby – Delta Słupno
17.09 godz. 10.00 Delta Słupno – orkan Sochaczew
24.09 godz. 11.00 Pegaz Drobin – Delta Słupno
01.10 godz. 12.00 Delta Słupno – amator maszewo

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

tomasz marciniak
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„Życie bez przygód byłoby strasznie głupie” 
robert baden-Powell

w szkole podstawowej im ziemi mazowieckiej w liszynie już od 
kilku lat działa gromada zuchowa i drużyna harcerska, w zeszłym 
roku powstała kolejna drużyna harcerska, tym razem w słupnie, 
więc na terenie gminy słupno mógł powstać szczep harcerski, 
w którego skład wchodzą 3 jednostki – gromada zuchowa „przy-
jaciele lasu”, 21 drużyna harcerska „terrasky” oraz 64 drużyna 
harcerska „solaris”. 
W dniach 4-5.06.2022 przy szkole w liszynie odbył się pierwszy 
oficjalny biwak szczepu. biwak rozpoczął się piknikiem rodzinnym 
dla wszystkich mieszkańców gminy Słupno. Pogoda dopisała, 
uczestnicy także.  Do dyspozycji dzieci i dorosłych dzięki agencji 
artystyczno-animacyjnej imPulS było mnóstwo atrakcji m.in.: gry 
wielkoformatowe, dart, fotobudka. Dużą popularnością cieszyło 
się malowanie twarzy i plecenie kolorowych warkoczyków. mie-
liśmy okazje także wspólnie popląsać, poczęstować uczestników 
przygotowaną przez harcerzy lemoniadą i upieczonym przez rodzi-
ców ciastem. a na wszystkich głodnych czekała kiełbaska z ogni-
ska. następnie odbyła się gra terenowa przygotowana dla zuchów, 
którą zakończyło złożenie obietnicy Zuchowej. a po zjedzonej przy 
ognisku kolacji odbyła się gra nocna dla harcerzy.
W wakacje także nie próżnowaliśmy 
W dniach 26.06-03.07.2022 odbył się obóz „leśna Przygoda”, w któ-
rym wzięliśmy udział. byliśmy w Górach Świętokrzyskich w Stanicy 

Harcerskiej w białym brzegu. Poza zajęciami na stanicy znaleźliśmy 
także czas na wycieczki do oceaniki, zamku Krzyżtopór i do Kadzielni 
a także krótką wędrówkę na Święty Krzyż.
01.08.2022 o Godzinie „W” w 78 rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego oddaliśmy hołd i cześć bohaterom podczas uroczystości 
na cmentarzu na ulicy Kobylińskiego w Płocku
W dniach 17-20.08.2022 wzięliśmy udział w cursus Patria 2022 – co-
rocznym cyklu wydarzeń skupiających się na rocznicy obrony Płocka 
z 1920 roku. W tym roku był to:
•	 17.08.2022 – uroczysty capstrzyk przy bratniej mogile na ulicy 

targowej
•	 18.08.2022 – apel Poległych na cmentarzu Garnizonowym 
•	 19.08.2022 – rodzinny rajd rowerowy „Powrót do Przyszłości 

1912” wykręć 500 km z Władkiem
•	 20.08.2022 – fabularna Gra miejska i Piknik rodzinny 
Wydarzenia te są ważne dla nas, ponieważ hufiec ZHP PŁocK, do któ-
rego należymy nosi imię obrońców Płocka 1920 roku.
We wrześniu ruszamy ze zbiórkami, które odbywają się raz w tygodniu, 
biwakami i rajdami. 
Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w nasze szeregi (w każ-
dym wieku) prosimy o kontakt.
Phm joanna miaśkiewicz-Świrska 
Drużynowa 64 Drużyny Harcerskiej „Solaris”, komendantka szczepu
tel.: 604-914-526;
e-mail: joanna.miaskiewicz-swirska@zhp.net.pl

joanna miaśkiewicz-Świrska

sŁupno harcuje
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Środowiskowy dom 
samopomocy w sŁupnie

Środowiskowy dom samopomocy rozpoczął swoją działalność 
w listopadzie 2004 roku. dom jest placówką pobytu dziennego, za-
jęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 
do 15.00.wiodącym celem Środowiskowego domu samopomocy 
jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnic-
twa w życiu społecznym, w rodzinie, pracy i środowisku, a także 
zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności 
do życia w społeczeństwie.

priorytetowe cele domu to:
•	 budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzli-

wości, zrozumienia, wsparcia w dążeniu do poprawy jakości życia 
i samodzielności;

•	 usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych 
umiejętności życiowych, przyuczanie do wykonywania prac z za-
kresu gospodarstwa domowego;

•	 nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, 
integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością, 
poprawę funkcjonowania w rodzinie;

•	 aktywizacja uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do 
działania i rozwoju, rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, za-
interesowań;

•	 zwiększanie umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych;
•	 nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności 

niezbędnych w procesie leczenia;
•	 podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowot-

nymi, aktywizacji zawodowej, umiejętności społecznych i inter-
personalnych;

ośrodek urządzony jest odpowiednio do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, posiada przystosowane sale do prowadzenia zajęć terapeutycz-
nych, dysponuje bardzo dobrym wyposażeniem pracowni specjalistycz-
nych oraz sprzętem do rehabilitacji. Środowiskowy Dom Samopomocy 
zapewnia transport samochodem, którym codziennie dowożeni są 
uczestnicy na zajęcia w ŚDS i odwożeni po zajęciach do domów.
ośrodek organizuje wyjazdy na zawody sportowe, spotkania integra-
cyjne do innych ośrodków oraz turnieje np: warcabowe itp. W ofercie 
domu są również wycieczki krajoznawcze ,wyjazdy do kina, teatru , 
zoo, muzeum itp. Ponadto cyklicznie organizowane są zabawy karna-
wałowe, spotkania urodzinowe i imieninowe uczestników, spektakle 
teatralne, muzykowanie, imprezy okolicznościowe (Wigilia, śniadanie 
Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień matki, Walentynki i inne).
Z uczestnikami ośrodka pracuje zespół wspierająco-aktywizujący 
w którego skład wchodzą :
Kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci, fizjoterapeuta, 
Psycholog oraz asystent osoby niepełnosprawnej.
terapia zajęciowa prowadzona jest na bazie 5 pracowni terapeu-
tycznych, z których każda oferuje szeroki wachlarz zajęć i aktyw-
ności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników.  
zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach w następują-
cych pracowniach:

1.pracownia kulinarna
Zajęcia prowadzone są jako trening zaradności życiowej z zakresu 
przygotowywania posiłku, dbania o czystość i porządek w swoim 

otoczeniu, przygotowywanie i przechowywanie przetworów oraz 
mrożonek a także umiejętne ich wykorzystanie podczas przyrzą-
dzania codziennego gorącego posiłku jaki oferuje dom. Zajęcia pro-
wadzone są pod okiem instruktora z wykorzystaniem niezbędnego 
sprzętu gospodarstwa domowego. W ramach pracowni kulinarnej 
przygotowywany jest gorący posiłek dla wszystkich uczestników 
według wcześniej przygotowanego jadłospisu .Zajęcia kulinarne 
uczą uczestników samodzielności w dziedzinie zaspokajania podsta-
wowych potrzeb życiowych. Wpływają korzystnie na samopoczucie, 
wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

2.pracownia krawiecko – gobeliniarska
W pracowni krawiecko-gobeliniarskiej prowadzone są zajęcia z zarad-
ności życiowej: prasowanie, reperacja odzieży, nauka i doskonalenie 
technik wyszywania i haftowania, wykonywanie przedmiotów uży-
teczności codziennej: fartuszki i rękawice kuchenne, poduszki, za-
słonki i firanki, serwetki , broszki dekoracyjne z filcu oraz materiałów 
ozdobnych. Szyte są zabawki i maskotki – szmacianki. na drutach 
dziergane są skarpety, rękawiczki, kapcie i kamizelki. Przygotowy-
wane są kostiumy do przedstawień, wykonywane są ozdoby świą-
teczne oraz dekoracje pomieszczeń.

3.pracownia artystyczna i witrażu 
Głównym zdaniem pracowni artystycznej jest rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań uczestników Domu, pobudzanie ich wyobraźni twór-
czej, podtrzymywanie oraz usprawnianie zdolności manualnych, ko-
ordynacji wzrokowo – ruchowej. W trakcie zajęć uczestnicy posługu-
ją się różnorodnymi materiałami takimi jak: farby plakatowe, farby 
akrylowe, farby do szkła, kredki ołówkowe, pastele, bibuła, plaste-
lina, modelina, gips, masa solna a także materiałami naturalnymi 
jak szyszki, jarzębina czy suszone kwiaty. Wykorzystują różnorodne 
techniki np. szkicowanie, rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie 
oraz zdobnictwo.

4. pracownia stolarska i rzeźby
W pracowni powstają wyroby użyteczności dekoracyjnej jak również 
wykonywane są prace użyteczności funkcjonalnej. W ramach stolar-
ni uczestnicy biorą czynny udział przy wykonywaniu prac remonto-
wych oraz napraw sprzętu znajdującego się w Środowiskowym Domu 
Samopomocy i nie tylko. różnorodność działań pozwala doskonalić 
warsztat techniczny i twórczy, usprawniać koordynację wzrokowo 
ruchową. terapia prowadzona w tej pracowni, to głównie czynności 
związane z wykonywaniem prac w drewnie, z nabyciem samokontroli 
tempa pracy, posługiwania się mechanicznymi oraz ręcznymi narzę-
dziami do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych. Wykony-
wane czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksy-
malnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia codziennego.

5.pracownia usprawniania ruchowego
oferowane zajęcia realizowane są jako terapia usprawniania rucho-
wego i prowadzone są przez fizjoterapeutę. Zakres i poziom do-
stosowany jest do indywidualnych możliwości psychofizycznych 
uczestników, stanu zdrowia i zaleceń lekarskich. terapia ruchowa – 
rehabilitacja ,obejmuje gimnastykę usprawniającą, spacery, marsze, 

jazdę na rowerze stacjonarnym, nordic walking, ćwiczenia relaksa-
cyjne przy muzyce oraz zajęcia na basenie w formie aqua-arerobiku 
a także cykliczne wyjazdy do groty solnej na inhalacje.

dom oferuje również wsparcie poprzez :
- poradnictwo psychologiczne - prowadzenie indywidualnych i gru-
powych rozmów i konsultacji z uczestnikami domu , współpracę 
z instruktorami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów po-
stępowania wspierająco – aktywizującego, stwarzanie warunków do 
nabycia, podtrzymywania i rozwijania u uczestników umiejętności 
i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. 
Wsparcie terapeutyczne prowadzone poprzez psychologa obejmuje 
następujące obszary:
•	 usprawnianie procesów poznawczych,
•	 usprawnienia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, moty-

wacyjnego,
•	 pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych,
•	 przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów.
•	 psychoedukacja.

dom świadczy również pomoc w formie:
•	 Pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
•	 Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
•	 realizacji niezbędnej opieki,
•	 aktywizacji w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach 

WtZ, podjęcia zatrudnienia.
anna kowalczyk


