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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 
centrum usług Społecznych 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” 
Biuletyn Informacyjny 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

jak widać jesień wcale nie musi być smutna i nostalgiczna. nie 
wszystko to, co wydaje nam się, że wiemy o jesieni, jest prawdą. 
Przykładem mogą być opady deszczu. Wbrew obiegowej opinii oka-
zuje się, że statystycznie częściej pada w sierpniu niż w październiku. 
Za nami piękny, słoneczny wrzesień i cudowna połowa października. 
mimo, że umowna jesień zwiastuje szarugę i koniec lata, w tym roku 
była rozświetlona promieniami słońca i wniosła jak wiosna do naszej 
gminy wiele radości i nadziei. Zakończyliśmy lub dostaliśmy dofi-
nansowanie na wiele inwestycji. należy do nich m.in. nowo otwarty 
pumptruck w Parku nad Słupianką. Dziś młodzież z naszej Gminy nie 
musi jeździć na Podolszyce do Płocka, żeby doskonalić swoje umie-
jętności jazdy na hulajnogach czy rolkach. nowe nawierzchnie asfal-
towe dróg czy rozbudowa kanalizacji wszystko to znacznie poprawia 
komfort życia w naszej Gminie. coraz piękniejsze, rozbudowywane 
place zabaw, powstające nowe oświetlenie, ciekawa oferta kultural-
na wszystko to sprawia, że mimo iż jesień za oknem to w sercach wio-
sna. jednak prawdę mają ci, którzy twierdzą, że czasu się nie zatrzy-
ma i przyrody nie oszuka. Wiewiórki będą zbierały orzechy na zimę, 
a liście będą zmieniały barwy równie szybko jak niektórzy nasi wielcy 
politycy poglądy. Wszystko to skłoniło nas do pokazania Państwu 
w tym numerze „Głos Słupna” również jesiennych zmian w naszej 
słupieńskiej przyrodzie. Poza tym przygotowaliśmy w nim obszerny 
materiał o wrześniowych spotkaniach wójta w każdym sołectwie. 
Przeczytacie również o inwestycjach w gminie, relacje z ostatniej se-
sji rady Gminy Słupno. nie zabraknie informacji o „gorących” mimo 
jesiennej aury konsultacjach cPK w sprawie budowy linii kolejowej na 
odcinku: Sochaczew-Płock-Włocławek-lipno. jak zawsze w naszym 
biuletynie znajdą Państwo również informacje o bieżących wydarze-
niach w naszych szkołach, przedszkolu, żłobku czy centrum usług 
Społecznych w Słupnie. i tu znów ważne kwestie związane z wypła-
tą dodatków węglowego czy osłonowego
Październik to czas świąteczny dla nauczycieli, z którymi miałem 
okazję spotkać się w połowie miesiąca i osobiście podziękować za 
trud jaki wkładają w nauczanie naszych młodszych mieszkańców. 
fotorelację z uroczystej gali możecie Państwo obejrzeć na stronach 
tego numeru. Za oknem jesień, robi się coraz chłodniej, może więc 
warto zapoznać się z ofertą zajęć przygotowanych przez Gminny 
ośrodek Kultury Słupno.
W tym miesiącu mamy również Święta osób Starszych: 1 paździer-
nika obchodziliśmy międzynarodowy Dzień osób Starszych, 20 paź-

dziernika obchodzimy europej-
ski Dzień Seniora. to doskonała 
okazja do tego, abyśmy po tym 
pandemicznym okresie zno-
wu wrócili do zabawy na balu 
Seniora. jako pięćdziesięciodwuletni senior mogłem uczestniczyć 
w nim wraz z radnymi i mieszkańcami naszej gminy. Zapraszam do 
fotorelacji z tego wydarzenia na łamach naszego numeru. jeszcze 
raz wszystkim osobom starszym chce złożyć najserdeczniejsze 
życzenia: oczywiście dużo, dużo zdrowia, realizacji wszystkich pla-
nów i zamierzeń życiowych. Pamiętajcie, że na każdym etapie życia 
można z niego czerpać, cieszyć się nim. Każdy etap ma swój urok 
i warto o tym pamiętać. chciałabym, abyście zawsze czuli się mło-
dzi duchem, byli radośni, dbali o siebie i zawsze byli otaczani życzli-
wością. Dostrzegajcie piękno wokół siebie, cieszcie się drobiazgami 
i każdą chwilą. bądźcie odporni na zmartwienia i troski, bo życie 
cudem jest – więc kochajcie życie.
Przed nami za chwilę 11 listopada – Dzień niepodległości. jak co roku 
zapraszam Państwa na chwilę zadumy podczas Wieczornicy Patrio-
tycznej, która odbędzie się 10 listopada o godzinie 17:00 w Szkole 
Podstawowej w liszynie. 
Z uśmiechem w sercu mimo jesiennych dni życzę Państwu cieka-
wej lektury.

Szanowni Czytelnicy!
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w tYm roku stawiamY na 
remontY dróG w caŁej Gminie

wiodącym tematem tegorocznych spotkań były inwestycje 
na terenie naszej gminy. w czasach kryzysu, rosnącej inflacji 
oraz trwającej wojny nie jest łatwo zaplanować budżet. rów-
nie trudno jest zrealizować przedsięwzięcia, które wiążą się 
z ogromnym nakładem finansowym. Gmina słupno dodatkowo 
przez ostatni rok borykała się z odbudową związaną z usuwa-
niem skutków powodzi jaka nastąpiła w lipcu poprzedniego 
roku. pomimo tych trudności nie ustajemy w realizacji założo-
nych celów. jak wspominał wójt na spotkaniach w sołectwach 
największym naszym sukcesem jest pozyskanie ponad 25 mi-
lionów złotych na 13 inwestycji na terenie gminy. dość szeroko 
zostało to omówione w każdej miejscowości. minął zaledwie 
miesiąc od ostatniego spotkania a większość inwestycji drogo-
wych jest już zakończona.
Przede wszystkim przebudowane zostały drogi wewnętrzne ulic 
Wawrzyńca Sikory i miętowa w liszynie. jest to etap i tej inwesty-
cji, który polegał na położeniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej 
wraz z podbudową. Dodatkowo wykonano zjazdy do posesji, wyre-
gulowanie wysokości studzienek. mieszkańcy mogą już od początku 
października korzystać z nowej drogi do swoich posesji. na to zadanie 

otrzymaliśmy dofinansowanie od marszałka Województwa mazo-
wieckiego w wysokości 224.000,00 jednak w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu z budżetu gminy dołożono kwotę: 300.000,00 zł.
Kolejną ważną inwestycją jest zakończony remont drogi wewnętrz-
nej w cekanowie do bazy magazynowej miszewko – Strzałkowskie 
należącej do Grupy Pern. Zadanie wpisało się w projekt moderni-
zacji infrastruktury drogowej na które otrzymaliśmy dofinansowanie 
z rządowego Programu PolSKi ŁaD w wysokości 4.900.000,00 zł. 
Dzięki pozyskaniu dofinansowania i środkom z budżetu gminy w tym 
roku realizujemy zadania za kwotę blisko 7 milionów złotych, co przy-
spieszyło realizację zadań prawie o 8 lat.
Z tych środków udało się zrealizować również inne długo wyczeki-
wane drogi. jedną z nich jest ulica mazowiecka. Zakończony został 
remont odcinka, który dotychczas był długo wyczekiwany przez 
mieszkańców. Z uwagi na brak środków na budowę tejże drogi Gmina 
Słupno skorzystała z możliwości dofinansowania na jej remont i już 
dziś mieszkańcy wspomnianej ulicy mogą korzystać z nowej nakładki 
asfaltowej ułożonej na prawie kilometrowym odcinku drogi gminnej 
w cekanowie. Dodatkowo udało się zmodernizować ulicę biedronki 
i letnią usytuowaną w tym sołectwie.

Z pozyskanego dofinansowania wyremontowano również drogi 
w Szeligach, mijakowie, barcikowo-Święcieniec, Samborzu oraz 
przejazd z bielina na rydzyno. Dodatkowo wykonano podobne 
remonty dróg na terenie nowego Gulczewa, gdzie została nało-
żona nowa nakładka asfaltowa na ulicach: Senatorskiej, Zagło-
by, rzędziana, basztowej, Kmicica, Podbipięty, Szlacheckiej oraz 
chocimskiej.
jednak to nie wszystkie zadania wykonane w ostatnim czasie. budżet 
gminy co roku zakłada ok. 800.000,00 zł na letnie utrzymanie dróg. 
to oznacza, że w tym roku została utwardzona mieszanką asfaltową 
ulica ceglana, Świętego Huberta, myśliwska w cekanowie oraz Dębo-
wa i akacjowa w Słupnie. 
Do końca roku zostało dwa miesiące i jeszcze wiele inwestycji przed 
nami. Planujemy dokończyć remonty dróg, o których wspominał 
Wójt na spotkaniach w sołectwach. Dzięki pozyskanym dotacjom 
oraz rozsądnemu przeznaczaniu środków własnych nasza gmina 
wyróżnia się w powiecie płockim doskonałą infrastrukturą drogo-
wą. to powoduje, że jesteśmy nadal wysoko na rankingach pomimo 
tak wielu trudności związanych z gospodarką samorządową.

magdalena kubacka

Nowe Gulczewo, ul. Stepowa

Nowe Gulczewo, ul. Podbipięty

Nowe Gulczewo, ul. Basztowa

Droga do PERN

Bielino-Rydzyno

Nowe Gulczewo, ul. Szlachecka

Nowe Gulczewo, ul. Rzędziana

Nowe Gulczewo, ul. Chocimska

Liszyno, ul. Wawrzyńca Sikory-Miętowa

Cekanowo, ul. Ceglana

Nowe Gulczewo, ul. Zagłoby

Nowe Gulczewo, ul. Senatorska

Nowe Gulczewo, ul. Kmicica

Szeligi

Cekanowo, ul. Mazowiecka

Borowiczki-Pieńki, ul. Piastowska

Sambórz

Święcieniec-Barcikowo

Mijakowo

Słupno, ul. Dębowa
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zakończYŁY siĘ spotkania w soŁectwacH na 
terenie GminY sŁupno, mieszkańcY mieLi okazje 
porozmawiaĆ z wójtem
za nami cykl spotkań wójta marcina zawadki z mieszkańcami wszyst-
kich sołectw z terenu gminy słupno. w każdym z 17 sołectw, jakie 
są w gminie słupno, mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać o naj-
ważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania gminy, tym co 
się wydarzyło w bieżącym roku i planach na nadchodzący rok. 
jak podkreśla wójt marcin Zawadka, ideą spotkań było przekazanie in-
formacji na temat gminy Słupno, dotyczących zrealizowanych i trwają-
cych inwestycji, a także informacji o dalszych planach inwestycyjnych. 
omawiany był też finansowy stan gminy, w tym źródła dofinansowań, 
z których samorząd pozyskuje znaczące środki zewnętrzne. „najbardziej 
cieszy fakt, że mieszkańcy licznie uczestniczyli w tych spotkaniach, co 
oznacza, że chcą rozmawiać i współpracować, a jest to przecież niezwy-
kle istotne do tego, aby podejmowane przez gminę zadania były celną 
odpowiedzią na ich potrzeby. bardzo sobie cenię merytoryczne rozmowy 
z mieszkańcami, bo dzięki nim możemy wypracować wspólne rozwiąza-
nia różnych problemów, czy zaplanować działania na przyszłość. od po-
czątku objęcia przeze mnie stanowiska wójta gminy bardzo ważne było 
dla mnie otwarcie się na ludzkie problemy i dostępność dla mieszkań-
ców stąd wprowadzone zostały dyżury, podczas których można w jeden 
dzień w tygodniu przyjść ze swoimi sprawami i porozmawiać. Drzwi 
do mojego gabinetu są dla wszystkich otwarte, ponieważ hołduje za-
sadzie, że to urząd i jego pracownicy mają być dla mieszkańców, a nie 
odwrotnie. Zwyczajowym dniem na spotkania są środy, wtedy może 
przyjść każdy mieszkaniec od 8:00 do 16:30 bez żadnych zapisów. Zo-
stała wprowadzona usługa „mobilny urzędnik”. osoby w podeszłym 
wieku, schorowane lub niepełnosprawne, mające trudności z dotar-
ciem do siedziby urzędu mogą liczyć na pomoc pracowników urzędu, 
którzy dojadą do ich miejsca zamieszkania na terenie Gminy Słupno. 
otwarcie na ludzkie problemy, pełna dostępność wójta i urzędników to 
zasady, które mi przyświecają od początku objęcia przeze mnie stano-
wiska wójta gminy” – podkreśla marcin Zawadka. 
rok 2022 to kolejny rok trudny dla nas wszystkich. Szalejąca infla-
cja dotyka każdy budżet. Wyższe raty kredytów, horrendalne ceny 
paliw i żywności, wzrost kosztów prądu i gazu – to nowa smutna rze-
czywistość każdego z nas. nie tylko w budżetach domowych odczu-
wamy rosnącą inflacje, ale również samorządy, nawet te bogatsze, 
mają problemy z zaplanowaniem swoich budżetów. Dla większości 
samorządów planowanie budżetu było nie lada wyzwaniem, zwią-
zanym z nakładem większych zobowiązań przez rząd oraz skutkami 
pandemii. W grudniu ubiegłego roku, przy uchwalaniu budżetu gmi-
ny na rok 2022 radni nie mieli świadomości jak bardzo duże zmiany 
nastąpią w kolejnym roku. Przede wszystkim ze względu na dużą 
niepewność związaną z dochodami, inflacją, rosnącymi cenami robót 
budowlanych oraz cen energii i paliw.
Pogłębiające się niedofinansowanie funkcjonowania oświaty, wysoka in-
flacja i rosnące wraz z nią koszty wykonywania zadań publicznych prowa-
dzą do pogarszania się sytuacji finansowej gmin, w tym gminy Słupno. 
W budżecie gminy Słupno największe wzrosty wydatków związanych 
z bieżącym utrzymaniem gminy nastąpiły we wzrostach: energii o 122%, 
transportu o 132 %, wywozu odpadów o 128 %, usług pocztowych o 135% 
oraz przetargów o 150%. W związku z wprowadzeniem rozwiązań Pol-
skiego Ładu, między innymi w zakresie podatku dochodowego, czyli ob-
niżenia stawek oraz podwyższenia kwoty wolnej od podatku spowodo-
wało, że dochód z podatku Pit w gminie Słupno, który co roku wzrastał 
średnio o ok. 2,5 mln. zł., w 2022 r. wg prognoz zmniejszy się blisko aż o 2 
mln. zł. Pomimo powyższego w gminie Słupno została utrzymana siatka 
połączeń autobusowych, w tym bezpłatna komunikacja oraz Słupieńska 
Karta Dużej rodziny, dzięki której wszystkie rodziny z trojgiem i więcej 
dzieci z terenu gminy uprawnione są do ulg w opłatach za czynsz, wodę, 
śmieci, żłobek, przedszkole, czy zajęcia w GoK.
Warty odnotowania jest również fakt, że pomimo, że kwotowo subwen-
cja oświatowa wzrasta z każdym rokiem, to jest to nieproporcjonalne do 
zwiększających się wydatków, jakie samorządy ponoszą na oświatę. na 
dzień 31 lipca br. wykonanie wydatków na oświatę wynosiło 9 232 274, 
65 zł., przy jedynie 4 176 555,51 zł. subwencji oświatowej. Dofinansowa-
nie gminy wynosiło 5 055 719,14 zł., czyli aż 54,76% gmina Słupno doło-
żyła z własnego budżetu. edukacja bowiem jest jednym z priorytetów 
dla gminy Słupno, w której podejmowane są aktywne działania na rzecz 
rozwoju lokalnej oświaty, na jakość kształcenia i wychowania, programy 
rozwojowe umożliwiające rozszerzanie oferty zajęć dodatkowych, czy 
najwyższe w Powiecie Płockim dodatki motywacyjne dla nauczycieli. 

PROJEKTY I
PROGRAMY
OŚWIATOWE

 
 
 

DODATKOWE
GODZINY OPŁACANE 

PRZEZ GMINĘ
STYPENDIA WÓJTA

NARODOWY PROGRAM 
CZYTELNICTWA

DOTACJA: 34 548,32 ZŁ

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

POZNAJ POLSKĘ

AKTYWNA TABLICA

DOTACJA: 206 400,00 ZŁ

DOTACJA: 20 482,00 ZŁ

DOTACJA: 12 000,00 ZŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W ŚWIĘCIEŃCU:

70 GODZIN - 60 UCZNIÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W LISZYNIE:

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W SŁUPNIE:

71 GODZIN - 106 UCZNIÓW

141 GODZIN - 388 UCZNIÓW

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH:

WYPŁACANE PO 150,00 ZŁ DWA
RAZY W SEMESTRZE

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONAD PODSTAWOWYCH:

WYPŁACANE PO 200,00 ZŁ
MIESIĘCZNIE PRZEZ ROK

OŚWIATA W GMINIE SŁUPNO

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA DODATKI MOTYWACYJNE

GMINA
% WYSOKOŚĆ ROCZNYCH ŚRODKÓW

ZAPLANOWANYCH NA WYNAGRODZENIA
ZASADNICZE NAUCZYCIELI

SŁUPNO 12%

STARA BIAŁA 10%

DROBIN 8%

BODZANÓW 7%

RADZANOWO 0,5%

Gmina dba również o poprawę i unowocześnienie gminnej bazy 
oświatowej. Przykładem takich przedsięwzięć jest np: wybudo-
wanie i wyposażenie już drugiego w gminie bardzo nowoczesnego 
żłobka w nowym Gulczewie, budowa sali sportowej i remont szkoły 
podstawowej w liszynie, wyposażenie sal edukacyjnych, budowa 
boisk sportowych i placów zabaw przy placówkach oświatowych 
i w poszczególnych sołectwach. „osobiście utożsamiam się z ideą, 
że najlepszą z możliwych inwestycji jest inwestycja w młodego 
człowieka. inwestycja w oświatę przekłada się na wyniki - spo-
śród 15 gmin Powiatu Płockiego Gmina Słupno uplasowało się na 
pierwszym miejscu pod względem średnich wyników z egzaminu 
ósmoklasisty. uczniowie gminy Słupno swoimi wynikami z egzami-
nu przekroczyli również średnią powiatową i krajową” - podkreśla 
wójt gminy marcin Zawadka.

ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - 

POWIAT PŁOCKI

W 2022 roku gmina Słupno na inwestycje pozyskała ponad 25 
mln. zł. Dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom zostanie zreali-
zowane wiele inwestycji. Zostanie wybudowana m.in. infrastruktu-
ra wodno-kanalizacyjna na terenie całej gminy (23 projekty). Wśród 
nich między innymi:
•	 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. calineczki;
•	 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla mieszkaniowego 

nad Słupianką w Słupnie; w borowiczkach - Pieńkach ul. Poddę-
biec; mirosławiu; Spinki sieci wodociągowej w Szeligach, mirosła-
wiu, ramutowo-Sambórz;

•	 modernizacja SuW mijakowo wraz z połączeniem do systemu wo-
dociągowego mijakowo - Gulczewo - Słupno;

•	 budowa sieci wodociągowej w borowiczkach - Pieńkach ul mię-
dzylas, ul. lokalna; w miszewku Strzałkowskim ul. Łamana, 
w Słupnie ul. Klonowa, w rydzynie;

•	 budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w cekanowie ul orze-
chowa, w liszynie ul rymarska, w nowym Gulczewie ul Podbipię-
ty , w Wykowie;

•	 budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci tele-
komunikacyjnej w ul. Królewskiej w cekanowie – droga powiato-
wa nr 2941W miszewko – Pepłowo – cieśle w kierunku miszewka 
Strzałkowskiego.

na remonty dróg na terenie gminy Słupno udało się pozyskać 
blisko 5 mln. zł., dzięki czemu przy wkładzie własnym gminy na 
poziomie 2 mln. zł., na wielu ulicach w ramach remontu położone 
zostaną do końca 2022 r. nowe nakładki asfaltowe min.:
•	 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 bielino-rydzyno ca.900mb
•	 Drogi osiedlowe w cekanowie – ulica biedronki i ulica letnia – na 

długości ca.440mb o szerokości 4,0m;
•	 ulice na terenie nowego Gulczewa: ul. Senatorska ca.350mb; ul. 

Zagłoby ca.700mb; ul. rzędziana ca.130mb; ul. basztowa i ul Kmi-
cica ca.290mb; ul Szlachecka ca.260mb; ul. chocimska ca.255mb 
o szerokości 4m.

Więcej na temat remontów dróg na stronie 3.

pozostałe dofinansowania to:

Budowa ulicy Pałacowej obręb
PGR Gulczewo wraz 
z infrastrukturą – Rozwój
infrastruktury drogowej

 
  

Łączna wartość zadania to 
2 100 000,00 zł  

 
PROMESA - 2 000 000,00zł 
WKŁAD WŁASNY GMINY-100 000,00zł.

Budowa mostu i dróg
dojazdowych w m. Szeligi -
usuwanie skutków powodzi

 
  

Prace będą prowadzone w październiku br.  

Łączna wartość zadania to 
3 800 000,00 zł. 

 
PROMESA - 2 470 000,00 zł 
WKŁAD WŁASNY GMINY-1 300 000,00 zł.

Arkadia Mazowiecka – Przebudowa
drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno
wraz z przebudową mostu 
i infrastrukturą

 
  

Okres realizacji – 16.04.2020r. – 31.03.2024r.
 

Łączna wartość zadania to 
9 491 783,46zł,  

 
DOFINANSOWANIE - 3 213 987,00zł  
WKŁAD WŁASNY GMINY- 6 277 796,46zł.

Budowa żłobka i świetlicy –
klubu w miejscowości 
Nowe Gulczewo.

 
  

Łączna wartość zadania to 
1 867 077,07zł 

 
PROMESA - 829 971,00 zł
WKŁAD WŁASNY GMINY-1 038 106,07zł

Budowa ulic Wawrzyńca Sikory,
Miętowej i Migdałowej w Liszynie 

 
  

Łączna wartość zadania to 
524 000,00 zł 

 
DOFINANSOWANIE - 224 000,00zł   
WKŁAD WŁASNY GMINY - 300 000,00zł. 

Solarne oświetlenie uliczne na terenie
Gminy Słupno – Eko – Słupno program
poprawy efektywności energetycznej –
zwiększenie wykorzystania OZE”

 
  

Łączna wartość zadania to 
200 000,00 zł 

 
DOFINANSOWANIE - 100 000,00zł   
WKŁAD WŁASNY GMINY - 100 000,00zł. 
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informacja o wszczĘciu procedurY 
nadania nazw uLic w miejscowoŚciacH:
BieLino, rYdzYno, wYkowo
Procedura nadania nazw ulic jest konsekwencją wprowadzenia 
zmian w przepisach, które od 31 lipca 2021 r. reguluje rozporzą-
dzenie ministra rozwoju, Pracy i technologii z dnia 21 lipca 2021 
r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W ww. rozpo-
rządzeniu wprowadzono zmiany dostosowujące do rzeczywistych 
potrzeb w zakresie gromadzonych informacji oraz postępu techno-
logicznego. nadanie nazw ulic ma na celu dostosowanie numeracji 
porządkowej do obecnie obowiązujących przepisów, jak również re-

organizację, modernizację i harmonizację baz danych. niewątpliwie 
nowy porządek adresowy zapewni czytelną identyfikację w terenie 
w powiązaniu z adresami sąsiednimi.
Przedsięwzięcie to ma na celu znacznie ułatwić poruszanie się po na-
szej gminie gościom oraz firmom kurierskim, a przede wszystkim po-
móc służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do mieszkańców. mimo 
trudności w początkowym okresie przechodzenia na nowe adresy z uli-
cami liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców.

Zakończyła się już wstępna weryfikacja nazw ulic w miejscowości 
Wykowo. inicjatywa mieszkańców w zakresie nazewnictwa ulic 
została zaakceptowana podczas zebrania sołeckiego i w dalszej 
części procedowana będzie przez radę Gminy poprzez podjęcie 
odpowiednich uchwał.
jednocześnie informujemy, że do dnia 10 listopada br. dostępne 
będą dla Państwa w urzędzie Gminy (pokój nr 7) i u Sołtysów mapy 
z lokalizacją ulic w formie papierowej. n.p.

Budowa ulicy Zagłoby 
w Nowym Gulczewie – Rozwój
infrastruktury drogowej na terenie
Gminy Słupno

 
  

Okres realizacji – 10.08.2020r. – 31.12.2024r.

Łączna wartość zadania to 
6 000 000,00 zł 

 
DOFINANSOWANIE - 3 000 000,00 zł   
WKŁAD WŁASNY GMINY - 3 000 000,00zł. 

Zagospodarowanie terenu parku "Nad
Słupianką"

 
  

Łączna wartość zadania to 
342 500,00 zł 

 
DOFINANSOWANIE - 262 500,00zł   
WKŁAD WŁASNY GMINY - 80 000,00zł. 

Zakup i montaż 
ulicznych lamp 
solarnych - 
Sołectwo Szeligi

 
  

Budowa 
placu zabaw dla dzieci 

w Bielinie - Fundusz Sołecki -
Sołectwo Bielino

 
  

Łączna wartość zadania 
w 2022r. to 93 175,00 zł 

 
DOFINANSOWANIE - 10 000,00 ZŁ
FUNDUSZ SOŁECKI - 33 175,00 ZŁ
WKŁAD WŁASNY GMINY - 50 000,00zł. 

W ramach środków z budżetu gminy w 2022 roku zrealizowane zo-
stały następujące inwestycje:

Budowa Etapu II inwestycji - Arkadia
Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej 
 w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z
infrastrukturą.

 
  

Łączna wartość zadania to 
10 600 000 ,00 zł 

 
 

Budowa boisk sportowych 
o nawierzchni poliuretanowej 
w miejscowościach Słupno i Wykowo.

 
  

Łączna wartość 
zadania to 

295 000,00 zł 
 

 

Budowa Etapu III inwestycji - Budowa 
ul. Stepowej w Nowym Gulczewie.

 
  

Łączna wartość zadania to 
1 000 000,00 zł 

 
 

Termin zakończenia – listopad 2022r

Modernizacja Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie.

Łączna wartość 
zadania to 

160 000,00 zł 
 

 

od początku 2022 roku w gminie Słupno realizowany jest pilota-
żowy projekt na realizację nowych usług społecznych, na który 
gmina pozyskała ponad 3 mln. zł. Pozyskane środki umożliwi-
ły wprowadzenie całego pakietu nowych usług dla mieszkańców 
gminy związanych z zaspokojeniem potrzeb związanych usługa-
mi, które do tej pory nie były realizowane. Warty odnotowania 
jest fakt, że w projekcie na 2489 gmin bierze udział jedynie 10 
gmin z terenu całej Polski, w tym gmina Słupno. W ramach no-
wych usług społecznych powstała placówka wsparcia dla dzieci 
i młodzieży od 6 roku życia do 15 roku życia. W ramach zadania 
realizowane są zajęcia z zakresu m.in: terapii logopedycznej i psy-
chologicznej, pomocy w nauce z przedmiotów: matematyka, język 
polski, język angielski, czy integracji sensorycznej. uruchomiony 
został również program dowozu obiadów do osób starszych, które 
nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. od 2022 r. 

mieszkańcy gminy mogą również skorzystać z darmowych progra-
mów zdrowotnych takich jak;
•	 szczepienia HPV – pełen pakiet obejmujący 3 dawki;
•	 szczepienia przeciw grypie;
•	 leki dla seniora – pakiet 300 zł. w formie karty przedpłaconej, któ-

ra jest realizowana w aptekach aVena;
•	 wady postawy – diagnostyka, program ćwiczeń i działania edu-

kacyjne;
•	 badania przesiewowe wzroku / optometria wraz z terapią widzenia.
Pakiet wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych przewiduje 
wsparcie w postaci uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
oraz grupę wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnościami. tur-
nus rehabilitacyjny obejmuje: zapewnienie co najmniej dwóch 
zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, całodzienne wyżywienie 
oraz transport. turnusy rehabilitacyjne przeznaczone są dla osób 
z niepełnosprawnościami i są całkowicie bezpłatne dla miesz-
kańców. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych działają warsz-
taty, które obejmują m.in:
zajęcia w zakresie stresu osoby obciążonej obowiązkiem opieki nad 
osobą zależną;
•	 zajęcia z technik radzenia sobie ze stresem;
•	 mechanizmu współuzależnienia, organizacji i zarządzania czasem;
•	 wytchnieniowych form wsparcia organizowanych przez instytucje 

pomocy społecznej;
•	 zajęcia w zakresie technik relaksacji, form organizacji odpoczynku, 

oraz zajęcia relaksacyjne.
od 2022 roku w gminie Słupno realizowane jest również komplekso-
we wsparcie na rzecz osób bezrobotnych, które ma charakter kom-
pleksowy. osoby chętne kierowane są na kursy zawodowe oraz na 
płatne staże zawodowe u wybranych przez te osoby pracodawców. 
Każda osoba ma możliwość podjęcia zatrudnienia na okres próbny 
i przetestowania swoich możliwości. Pracodawca również korzysta, 
gdyż nie ponosi kosztów utrzymania pracownika, natomiast pracow-
nik zyskuje nowe doświadczenie zawodowe.

NOWE 
USŁUGI

SPOŁECZNE 

WSPARCIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSPARCIE RODZINY

Turnus rehabilitacyjny – 

Grupa wsparcia dla rodzin 
        15 * 2 edycje

        z niepełnosprawnościami

Placówka Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży – Integracja
sensoryczna, Terapia
logopedyczna, Indywidualne,
zajęcia z rehabilitacji ruchowej,
Zajęcia dodatkowe: j. polski,
matematyka, j. angielski 
Grupa wsparcia dla rodzin z
dziećmi
Posiłek do domu dla osób
samotnych i starszych – 20 osób

 

ZDROWIE
 Leki dla seniora – pakiet 

Szczepienia HPV
Profilaktyka wad postawy
Terapia widzenia – pakiet
badań przesiewowych
Szczepienia przeciw grypie

       300 zł – 2 * po 48 osób

WSPARCIE 
BEZROBOTNYCH

Kursy zawodowe
Staże zawodowe

WSPARCIE 
MIĘDZYPOKOLENIOWE

Utworzenie Klubu Zdrowego
Życia dla mieszkańców Gminy
Centrum Kreatywności
Lokalnej Uwierz w siebie  

- chciałbym wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w tych 
spotkaniach gorąco podziękować za zgłoszone uwagi, informacje. 
takie rozmowy pozwalają lepiej zrozumieć problemy, z jakimi wszy-
scy się spotykamy – powiedział wójt marcin Zawadka.

agnieszka ruclak
zastępca wójta Gminy słupno

Bielino rydzyno wykowo
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z pracY radY GminY
w czwartek 27 października br. w sali konferencyjnej urzędu gmi-
ny odbyła się sesja rady Gminy słupno. podczas obrad XL sesji 
radni Gminy słupno przyjęli szereg ważnych dla gminy uchwał.
jedną z nich była uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gmi-
ny słupno do 2030 roku. jest to istotny dokument planowania rozwoju 
lokalnego określający kluczowe kierunki rozwoju Gminy Słupno w per-
spektywie do 2030 r., zawierający wizję, tożsamość, jak również cele 
strategiczne. Prace nad strategią trwały od ubiegłego roku - były pod-
dane konsultacjom społecznym oraz uzgodnieniom z sąsiednimi gmina-
mi, urzędem marszałkowskim, Wodami Polskimi, regionalną Dyrekcją 
ochrony Środowiska w Warszawie, czy Wojewódzką Stacją Sanitar-
no-epidemiologiczną w Warszawie. efektem tych prac jest dokument, 
łączący wymiar społeczny, gospodarczy, przestrzenno-środowiskowy 
oraz instytucjonalny, spełniający wymogi ustawowe oraz spójny z doku-
mentami unijnymi i krajowymi i regionalnymi. Strategia rozwoju Gminy 
Słupno to również dokument, który będzie podstawą do pozyskiwania 
funduszy europejskich w nowej perspektywie unijnej.
Podczas sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie 
do kanalizacji sanitarnej na lata 2023- 2024”. jest to pierwszy taki 
program w Powiecie Płockim, którego celem jest poprawa warunków 
życia poprzez wsparcie mieszkańców gminy o najniższych docho-
dach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłą-
czenia budynków mieszkalnych 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno. Pro-
gram skierowany jest 
do mieszkańców Gminy Słupno faktycznie zamieszkujących na nie-
ruchomości, do której ma być wykonane przyłącze, spełniających 
następujące warunki:
•	 dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie prze-

kracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej,

•	 posiadają tytuł prawny do tej nieruchomości, w tym zgodę współ-
właścicieli jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem,

•	 posiadają wydane warunki przyłączenia do sieci wydane przez 
zarządcę sieci, z którym będzie podpisana umowa na odprowa-
dzenie ścieków.

Pomoc udzielana jest w formie zasiłku celowego na pokrycie kosz-
tów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy 
przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz pokrycie kosztów zwią-
zanych wykonaniem przyłącza do obiektu mieszkalnego z włącze-
niem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Program realizowany 
jest ze środków własnych Gminy Słupno. Łączna wysokość pomocy 
przyznanej w ramach niniejszego programu nie może przekroczyć 
kwoty 3 000,00zł na nieruchomość, na której ma być wybudowane 
przyłącze. Podmiotem realizującym Program jest centrum usług 
Społecznych w Słupnie.
radni podjęli także uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. Dla mieszkańców wprowa-
dzone zmiany będą niższe od ogłoszonych przez ministra fi-
nansów stawek maksymalnych. Zgodnie z podjętą w czwartek 
uchwałą stawka podatku od nieruchomości za metr kwadrato-
wy powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych w Słupnie 
wzrośnie w 2023 roku tylko o jedenaście groszy i wynosić będzie 
dziewięćdziesiąt siedem groszy za mkw. natomiast o 3,04 zł. za 
metr kwadratowy wzrośnie opłata w budynkach, gdzie prowa-
dzona jest działalność gospodarcza. użytkownicy tych lokali za 
metr kwadratowy zapłacą 28,78 zł.
radni wyrazili również w formie uchwały stanowisko wobec pla-
nów spółki centralny port komunikacyjny sp. z o.o. w warszawie 

w zakresie nowych inwestycji kolejowych na terenie gminy słup-
no dotyczących budowy nowych linii kolejowych. rada Gminy 
Słupno dokonała wnikliwej analizy przedstawionych przez spółkę 
centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie oraz konsor-
cjum firm iDom inżynieria, architektura i Doradztwo sp. z o.o. (jako 
lider), arcadis Sp. z o.o. oraz bbf Sp. z.o.o. przebiegów wariantów 
linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku węzeł cPK – Płock – Włocła-
wek, przygotowanych w ramach prac nad Studium techniczno-eko-
nomiczno-Środowiskowe (SteŚ) dla Projektu nr P00100046 dla 
ww. przedsięwzięcia. Po przeanalizowaniu wariantów przebiegu 
ww. linii kolejowej rada gminy wyraziła stanowczy sprzeciw wobec 
proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 5 i 50, obej-
mujących teren gminy Słupno, określonych w planach wariantami 
4, 6, 8 i 9. rozumiejąc ważność i znaczenie planowanej inwestycji 
centralnego Portu Komunikacyjnego, a także konieczność budowy 
kolei dużych prędkości, zarekomendowała do realizacji przebieg linii 
kolejowej nr 5 i 50 określony w planach jako „wariant 1”, który prze-
biega poza obszarem gminy Słupno. od momentu powstania gminy 
Słupno, czyli 1989 roku, znacząco i stale rośnie liczba mieszkańców. 
od samego 2009 r. liczba ludności zamieszkującej gminę wzrosła 
aż o 32,39 %. Według prognoz GuS do 2030 r. liczba mieszkańców 
gminy wzrośnie o kolejne 14,92% (wobec liczby mieszkańców pro-
gnozowanej na 2021 r.). tak duży wzrost stanowi niezaprzeczalny 
dowód na to, że gmina Słupno jest wybierana jako dobre miejsce do 
życia ze względu na spokojny, wiejski charakter, co jest jej zdecydo-
wanym atutem, a czemu w sposób oczywisty zagraża planowane 
poprowadzenie kolei dużych prędkości. Wspomniane warianty – 
4,6,8 i 9 linii 5 i 50 przebiegają zarówno przez obszary zielone i le-
śne, jak tereny zabudowy mieszkaniowej. W wyraźny sposób dzielą 
gminę, przerywając naturalne połączenia drogowe łączące obrze-
ża naszych miejscowości z ich centrami, powodując równocześnie 
zdecydowanie negatywny wpływ na ład przestrzenny, architekto-
niczny i urbanistyczny. taki podział doprowadziłby do drastyczne-
go rozdarcia, zniweczyłby więzi społeczne, socjalne, organizacyjne, 
a także rodzinne całej siatki gminnych powiązań. nie możemy tak-
że pozostać obojętni na ochronę zdrowia i życia naszych mieszkań-
ców. budowa kolei dużych prędkości wpłynie negatywnie na jakość 
ich życia, powodując hałas, zarówno w czasie samej inwestycji, 
jak i późniejszej eksploatacji, ale również będzie miała niebaga-
telny wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
drogowego ze względu na brak przygotowania dróg do całkowitej 
zmiany lokalnego ruchu samochodowego. mając na uwadze powyż-
sze, rada Gminy Słupno zarekomendowała do realizacji przebieg 
linii kolejowej nr 5 i 50 określony w planach jako „wariant 1”
Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystą-
pienie Gminy słupno do partnerstwa „obszar funkcjonalny miasta 
płocka” celem Partnerstwa jest współdziałanie na rzecz zrównowa-
żonego i trwałego rozwoju miast, gmin i powiatów podregionu płoc-
kiego (ntS3), w szczególności współpraca w zakresie opracowania 
strategii dla ofmP, niezbędnej do wdrożenia mazowieckich struktu-
ralnych inwestycji terytorialnych. 
Ponadto radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2022-
2029 oraz zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Słupno na 
2022 rok. Wszystkie podjęte przez radnych uchwały dostępne są 
w biuletynie informacji Publicznej Gminy Słupno pod adresem: 
https://ugslupno.bip.org.pl/id/854 oraz na tablicy ogłoszeń 
urzędu Gminy w Słupnie.

agnieszka ruclak
zastępca wójta Gminy słupno

nie jesteŚ w stanie sam 
dotrzeĆ do urzĘdu? 
„moBiLnY urzĘdnik” 
ruszY z pomocĄ!

Gmina słupno jako jedyna w powiecie płockim 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 doświadczają proble-
mów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną 
wizytę w urzędzie. Do osób, które nie są w stanie samodzielnie do-
trzeć do urzędu przyjedzie urzędnik, pomoże wypełnić dokumenty 
i zawiezie je sam do urzędu. Z usługi mobilnego urzędnika mogą ko-
rzystać mieszkańcy Gminy Słupno, będący osobami o szczególnych 
potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne, osłabione chorobami, 
osoby starsze (powyżej 65. roku życia), zależne (powyżej 15. roku ży-
cia), które z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub trwałym 
ograniczeniem możliwości poruszania się, nie mogą dotrzeć do urzędu 
w celu załatwienia 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 kon-
takcie i ustali z nim wszystkie szczegóły. usługa będzie realizowana 
w kolejności przyjęcia zgłoszenia oraz w najbliższym możliwym ter-
minie zarówno dla klienta jak i dla pracownika.

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

agnieszka ruclak
zastępca wójta Gminy słupno

uwaGa! oBowiĄzkowe 
kontroLe zBiorników 
BezodpŁYwowYcH
Każda nieruchomość nie posiadająca warunków do podłączenia się 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, według przepisów ma obowiązek 
wyposażenia swojej nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływo-
wy (szambo) bądź certyfikowaną przydomową oczyszczalnię ście-
ków. Ponadto każda nieruchomość jest zobowiązana do zawarcia 
umowy z firmą asenizacyjną, która posiada zezwolenie do prowadze-
nia działalności na terenie naszej gminy. obowiązkowym i regular-
nym wywozom podlegają nieczystości ciekłe gromadzone w zbiorni-
kach bezodpływowych jak i zarówno osad powstały po oczyszczeniu 
ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków. należy pamiętać, iż 
gminy mają również swoje obowiązki w tym zakresie. Są nimi między 
innymi kontrole wszystkich nieruchomości a niewywiązanie się z nich 
grozi gminie karami pieniężnymi do 50 tys. zł. co dwa lata każdy wła-
ściciel posesji będzie kontrolowany na swoim terenie, bądź wzywany 
do przedstawienia wymaganych dokumentów, którymi są: podpisa-
na umowa z firmą asenizacyjną, rachunki/faktury potwierdzające re-

gularny wywóz nieczystości ciekłych z danego adresu, np. z ostatnich 
12-24 miesięcy. W przypadku, gdy kontrolowany nie przedstawi ww. 
dokumentów, zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do nałoże-
nia decyzji o zastępczym wywozie nieczystości ciekłych bądź osadu, 
po uchwalonej maksymalnej stawce za 1m3 nieczystości. Gmina ma 
również prawo, w przypadku gdy będą wątpliwości co do ilości wy-
wożonych ścieków, do zgłoszenia takiej nieruchomości do Powiato-
wego inspektoratu nadzoru budowlanego, w celu zbadania czy dany 
zbiornik spełnia wymagane kryteria, a szczególnie jego szczelność. 
cała ta procedura odbywa się na koszt właściciela nieruchomości. 
Samorządy prowadzą również obowiązkowo ewidencję zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlate-
go, każdy kto posiada taką instalację, a jeszcze jej nie zgłosił, jest 
proszony o jak najszybsze powiadomienie urzędu. nowo wybudowa-
ne instalacje również należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki. 

dominika kacprzyńska
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konsuLtacje cpk na terenie GminY
na terenie powiatu płockiego w ostatnim czasie trwają konsul-
tacje społeczne dotyczące linii cPK - Sochaczew - Płock - Wło-
cławek. chodzi o odcinek nazywany „szprychą” cPK nr 1 - czyli 
120-kilometrowy fragment linii kolejowych nr 5 i 50. Spółka w tym 
momencie jest w zaawansowanej fazie przygotowań studium wy-
konalności. obecnie trwają prace studialne dla pięciu wariantów 
tego odcinka. celem SteŚ (studium techniczno-ekonomiczno-śro-
dowiskowego) jest opracowanie specjalistycznej dokumentacji na 
potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem rekomendowanego 
przebiegu. Spotkania z mieszkańcami każdej z gmin, przez teren 
których przechodzą warianty kolejowe cPK, ruszyły 3 paździer-
nika. W Słupie przedstawiciele iDom i cPK spotkali się z miesz-
kańcami 24 października w Szkole Podstawowej w Słupnie. jego 
celem było z jednej strony prezentacja i omówienie rozważanych 
wariantów, udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańców, a tak-
że uzyskanie oceny rozwiązań i uwag w postaci ankiet. Spotkanie 
było prowadzone w formie prezentacji rozwiązań przez przed-
stawicieli Zespołu Projektowego Wykonawcy, którzy teoretycz-
nie mieli udzielić odpowiedzi na pytania w zakresie przyjętych 
rozwiązań technicznych oraz wpływu każdego z wariantów na 
nieruchomości mieszkańców. na spotkaniu padło kilka pytań od 
mieszkańców jednak wiele z nich nie znalazło swoich odpowiedzi. 
Dlatego na samym początku zadawanych pytań głos zabrał mar-
cin Zawadka, nie jako wójt ale jako mieszkaniec gminy, zwracając 
się do Przedstawicieli iDom i cPK z pytaniem czy nasze uwagi zo-
staną uwzględnione przy tworzeniu tego projektu. Dodatkowo za-
pewnił, że wszyscy mieszkańcy są zgodni co do tego aby poprzeć 
wariant W1, który nie obejmuje terenów naszej gminy. 
W związku z tym zachęcamy wszystkich do udziału w konsultacjach 
i wypełnianiu ankiety przygotowanej przez spółkę, która dostępna 
jest na stronie: www.slupno.eu lub www.cpk.pl oraz w budynku 
urzędu Gminy w Słupnie. Warto w niej zaznaczyć swoje poparcie dla 

wariantu W1. jak zapewniali przedstawiciele spółki głos wszystkich 
mieszkańców jest ważny i będzie brany pod rozwagę. nasza gmina 
liczy prawie 8tys mieszkańców. jeśli chociaż połowa wypełni an-
kietę zaznaczając wybór wariantu W1, to w dużej mierze przyczy-

nimy się do sprzeciwu budowy linii kolejowej na naszym odcinku. 
i chociaż nie możemy zapewnić jak duży będzie miało to wpływ na 
decyzje rządowe, to każdy z nas będzie miał poczucie spełnienia 
obowiązku społecznego. mk

niezwYkŁe spotkanie z pisarkĄ
Spotkania autorskie to zawsze niezwykłe przeżycie zarówno dla 
autora jak i dla czytelnika. Do najbardziej wzruszających należą 
te spotkania, w których pisarz jest naszym sąsiadem. a jeszcze 
jeśli jest tak niezwykłą osobą jaką jest Pani anna Włochowska 
– lokalna pisarka z liszyna. Po raz kolejny zaprezentowała swo-
ją twórczość w GoK Słupno 24 października 2022r. Pani bożena 
Wernik- Dyrektor GoK przedstawiła autorkę jako osobę: „Zawsze 
pogodna, życzliwa, nie narzeka, nie skarży się, po prostu kocha 
życie i czerpie z niego ile się da”. jest członkiem Płockiego Sto-
warzyszenia twórców Kultury. autorką wierszy i opowiadań dla 
dzieci i dorosłych. Pierwszy jej tomik ukazał się jesienią 2009 
roku. Do chwili obecnej ukazało się: jedenaście publikacji dla do-

rosłych oraz pięć adresowanych do najmłodszych odbiorców. Pry-
watnie jest wspaniałą, żoną, matką i „prawdziwą babcią”, która 
zawsze znajduje czas na zabawę z wnukami.
„Przygody Kapitana Krzysia” to zbiór wierszy dla dzieci, które zainte-
resują również starszych czytelników. Do współpracy autorka zapro-
siła dzieci z naszej gminy. mali artyści wykonali wspaniałe ilustracje 
do książki. Wydawcą tomiku wierszy jest Gminny ośrodek Kultury 
Słupno z siedzibą w cekanowie. 
Wszyscy, którzy są zainteresowani zakupem najnowszej pozycji 
mogą ją nabyć w budynku ośrodka lub wypożyczyć w Gminnej bi-
bliotece w Słupnie. 
Serdecznie polecamy! m.k.

atrakcyjność seniorów

natchnienie i żwawość
są podstawą aktywności
dynamika wciąż pragnie więcej
chce pod parasolem nieba
oglądać malownicze pasje przyrody
cieszyć się i łapać nici babiego lata

wystarczy wyruszyć ścieżkami do celu
by perypetie i troski nie plątały życia

by apetyt rósł na pożywki twórcze
spełniał żądze bycia razem
a wtedy anielskość złotej jesieni
będzie dziarska i wesoła

Anna Włochowska
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jedYnY pumptruck 
w powiecie pŁockim

ma ponad 130mb pasma jezdnego, specjalnie wyprofilowane za-
kręty oraz muldy, które pozwalają na jazdę rozwijającą koordy-
nację ruchu. mowa tu, oczywiście o nowym i jedynym w powiecie 
płockim, pumptrucku, który powstał w „parku nad słupianką”. 
korzystając z pięknej październikowej pogody wiele rodziców 
przyjeżdża samochodami pod te centralne miejsce w słupnie, aby 
ich pociechy mogły bawić się na nowoczesnym placu zabaw wy-
posażonym w kręgielnię, stół do pin-ponga, odnowione bujaczki, 
mini-rampę, miasteczko rowerowe, a od niedawna również w no-
woczesny „pumpturck”
młodzi mieszkańcy bardzo często zabiegali o tego typu atrak-
cje w naszej gminie. Dlatego nikogo nie zdziwiła ich liczna obec-
ność 11 października o godz. 16.00. tego dnia tor rowerowy zo-
stał oficjalnie otwarty poprzez przecięcie wstęgi. tego niezwykle 

wyczekiwanego momentu dokonała Pani małgorzata Sawicka - 
Przewodnicząca rady Gminy Słupno w towarzystwie Pawła bara-
nowskiego- Wiceprzewodniczącego oraz Wójta marcina Zawadki. 
obecni byli również zachwycona młodzież, która na rowerach i hu-
lajnogach doskonaliła swoją jazdę. radosne twarze oraz sportowe 
wyzwania nastolatków dają pewność, że nowy tor jazdy będzie 
bardzo często przez nich użytkowany. 
nasz nowy tor przeznaczony jest do jazdy na rowerach, rolkach, hu-
lajnogach i deskorolkach. Posiada zakręty o właściwie dobranych 
promieniach oraz układ pasm jezdnych umożliwiających naukę skrę-
cania w obie strony bez konieczności zmiany kierunku jazdy. Kształt, 
konstrukcja i wykończenie toru zapewniają możliwość bezpiecznego 
opuszczenia pasma ruchu. Serie muld wraz z bandami tworzą za-
mkniętą pętlę po których jazda może odbywać się w obu kierunkach. 

Przypomnijmy, że tor rowerowy typu „pumptrack” został wybudo-
wany na placu zabaw w Słupnie na terenie parku ,,nad Słupianką’’. 
na zrealizowanie inwestycji Gmina Słupno pozyskała dofinasowanie 
z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach mazowieckie-
go instrumentu Wsparcia infrastruktury Sportowej ,,mazowsze dla 
sportu 2022’’. Dofinansowanie stanowi 75% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych zrealizowanego zadania. Koszt inwestycji to ponad 
320 000,00zł brutto, inwestycja obejmowała wykonanie toru rowe-
rowego typu „pumptrack” wraz ze strefą odpoczynku. 
Przy obiekcie zostały zamontowane tablice z regulaminem, stojak 
na rowery, ławki oraz kosze. ta nowoczesna infrastruktura sportowa 
stanowi rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w gminie 
Słupno i mamy nadzieję, że Wszystkim zapewni dobrą zabawę. Ser-
decznie zapraszamy. magdalena kubacka
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fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gmi-
ny, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsię-
wzięć służących poprawie warunków ich życia. jest to forma budżetu 
partycypacyjnego, która w praktyce polega na współtworzeniu bu-
dżetu przez obywateli (w tym przypadku mieszkańców sołectwa) 
związanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio. W miastach 
czy województwach spotykamy się z podziałem budżetu obywa-
telskiego, natomiast gminnym odpowiednikiem takiej formuły jest 
fundusz Sołecki regulowany ustawą z dnia 21 lutego 2014r. aktem 
prawnym wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicja-
tyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przed-
sięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki wprowadzonej ustawie nastąpił 
znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na 
terenach wiejskich. W tym celu zwołuje się zebranie wiejskie czyli 
mieszkańców danego sołectwa, którzy podejmują decyzje na co mają 
zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym 
mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób 
prawidłowy i efektywny. Wysokość środków na dane sołectwo ob-
liczana jest wg ustawowego wzoru uwzględniającego liczbę miesz-
kańców obszaru oraz wykonywane wydatki w ostatnich dwóch lat. 
Dlatego wysokość kwoty, jaką dane sołectwo może przeznaczyć na 
ten cel różni się od siebie. 
W myśl ustawy o funduszu sołeckim z końcem września mija termin 
składania przez sołtysów wniosków o realizację funduszu sołeckie-
go na przyszły rok. Dlatego, jak co roku mieszkańcy siedemnastu 
sołectw spotkali się na zebraniu wiejskim w celu podziału funduszu 
sołeckiego na przyszły rok. Do dnia 30 września sołtysi przedstawili 
w/w wnioski. 

Borowiczki-pieńki:
Kwota na 2023r.: 74.921,21 zł
Planowane inwestycje:
•	 remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej – 40.000,00 zł
•	 malowanie budynku świetlicy wiejskiej na zewnątrz – 10.000,00 zł
•	 zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy 

– 2.000,00 zł
•	 zakup i montaż progów zwalniających – 16.000,00 zł
•	 zakup i montaż lampy solarnej leD – 6.921,21 zł

miszewko strzaŁkowskie:
Kwota na 2023r.: 38.228,79 zł
Planowane inwestycje:
•	 piknik integracyjny mieszkańców – 6.500,00 zł
•	 kontynuacja budowy siłowni na powietrzu – 31.728,79 zł

wYkowo:
Kwota na 2023r.: 50.248,72 zł
Planowane inwestycje:
•	 remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej – 

10.000,00 zł
•	 ogrodzenie świetlicy wiejskiej (kontynuacja) – 11.248,72 zł 
•	 organizacja imprezy kulturalno-sportowej – 8.000,00 zł
•	 remont placu zabaw (odnowienie) – 2.000,00 zł
•	 zakup i montaż lamp solarnych – 14.000,00 zł
•	 wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5.000,00 zł

sŁupno:
Kwota na 2023r.: 90.375,40 zł
Planowane inwestycje:
•	 zakup półautomatycznego defibrylatora aeD i przekazanie do 

Szkoły Podstawowej w Słupnie – 10.000,00 zł
•	 ogrodzenie modułowe placu zabaw przy ul. Pocztowej wraz z do-

posażeniem w urządzenia – 40.000,00 zł
•	 zakup i montaż lampy solarnej leD – 7.375,40 zł
•	 zakup betonowych koszy na śmieci – 3.000,00 zł
•	 zakup ławek betonowych bez oparcia – 5.000,00 zł
•	 utwardzenie ul. Wiosennej – 10.000,00 zł
•	 piknik rekreacyjno-sportowy – 15.000,00 zł

ŚwiĘcieniec:
Kwota na 2023r.: 39.494,05 zł
Planowane inwestycje:
•	 wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy 

wiejskiej w Święcieńcu – etap i – 20.000,00 zł
•	 piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiej-

skiej w Święcieńcu – 5.000,00 zł
•	 nasadzenia drzew owocowych i krzewów ozdobnych przy świe-

tlicy oraz na działkach będących własnością gminy – 2.000,00 zł
•	 organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy 

wiejskiej w Święcieńcu – 1.000,00 zł
•	 zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy 

i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej – 4.000,00 zł
•	 zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną – 

3.000,00 zł
•	 doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.494,05 zł

mijakowo:
Kwota na 2023r.: 27.293,37 zł
Planowane inwestycje:
•	 dofinansowanie do zakupu samochodu pożarnego dla oSP mija-

kowo – 27.293,37 zł

nowe GuLczewo:
Kwota na 2023r.: 90.375,40 zł
Planowane inwestycje:
•	 budowa siłowni zewnętrznej przy orliku – 30.000,00 zł
•	 zakup wyposażenia klubu/świetlicy/żłobka – 15.000,00 zł
•	 piknik rodzinny z zawodami sportowymi – 20.375,40 zł
•	 utwardzenie/naprawa ul. basztowej – 5.000,00 zł
•	 poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską na wysokości sklepu lewia-

tan – 20.000,00 zł

cekanowo:
Kwota na 2023r.: 90.375,40 zł
Planowane inwestycje:
•	 dofinansowanie jednostki oSP cekanowo – 30.000,00 zł
•	 montaż kamer na terenie ośrodka rekreacyjno-Sportowego 

w cekanowie – 8.000,00 zł
•	 budowa boiska wielozadaniowego na terenie ośrodka rekreacyj-

no – Sportowego – 52.375,40 zł

mirosŁaw:
Kwota na 2023r.: 39.042,17 zł
Planowane inwestycje:
•	 budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w mirosła-

wiu – 29.042,17 zł
•	 zakup aparatów powietrza oDo dla oSP Gulczewo – 9.000,00 zł
•	 montaż lustra oraz znaków drogowych ograniczających prędkość, 

znaku StoP oraz ograniczających tonaż – 1.000,00 zł

stare GuLczewo:
Kwota na 2023r.: 37.596,17 zł
Planowane inwestycje:
•	 budowa oświetlenia przy ul. Działkowej (2 latarnie) – 20.000,00 zł
•	 remont dróg: dokończenie utwardzenia ul. Granicznej – 8.798,09 zł
•	 remont ul. Kolejkowej (utwardzenie i wyrównanie) – 8.798,09 zł

LiszYno:
Kwota na 2023r.: 53.863,74 zł
Planowane inwestycje:
•	 organizacja imprezy kulturalno-sportowe – 12.000,00 zł
•	 zakup i montaż wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w li-

szynie – 12.000,00 zł
•	 zakup przenośnej wytwornicy piany dla oSP Słupno – 4.000,00 zł
•	 zakup i montaż lampy solarnej leD – 6.500,00 zł

•	 zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego – 13.000,00 zł

•	 doposażenie świetlicy wiejskiej w liszynie – 6.363,74 zł

miszewko stefanY:
Kwota na 2023r.: 30.727,64 zł
Planowane inwestycje:
•	 spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami 

sportowymi – 6.000,00 zł
•	 zakup i montaż lamp oświetleniowych leD – 24.727,64 zł

rYdzYno:
Kwota na 2022r.: 35.969,41 zł
Planowane inwestycje:
•	 modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy – 3.000,00 zł
•	 wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy – 5.000,00 zł
•	 modernizacja schodów wejściowych do świetlicy – 3.000,00 zł
•	 zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną – 3.500,00 zł
•	 wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy i zakup wyposażenia 

– 10.000,00 zł
•	 wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5.969,41 zł
•	 piknik rodzinny z zawodami sportowymi – 5.500,00 zł

samBórz:
Kwota na 2023r.: 28.739,38 zł
Planowane inwestycje:
•	 zakup defibrylatora – 10.000,00 zł
•	 remont drogi gminnej – 13.000,00 zł
•	 piknik rodzinny z zawodami sportowymi – 5.739,38

szeLiGi:
Kwota na 2023 r.: 27.293,37 zł
Planowane inwestycje:
- remont nawierzchni drogi gminnej – 27.293,37 zł

Barcikowo:
Kwota na 2023r.: 35.607,91 zł
Planowane inwestycje:
•	 zakup i montaż lamp solarnych leD – 10.500,00 zł
•	 Dzień Dziecka i impreza rekreacyjno-sportowa – 7.000,00 zł
•	 utwardzenie drogi gminnej – 18.107,91 zł

BieLino:
Kwota na 2022r.: 39.313,30 zł
Planowane inwestycje:
•	 organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi – 15.000,00 zł
•	 wyposażenie świetlicy wiejskiej – 11.000,00 zł
•	 budowa siłowni zewnętrznej – 13.313,30 zł

magdalena kubacka

fundusz soŁecki na 2023 rok podzieLonY!
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ŚwiĘto pracowników oŚwiatY
14 października dzień edukacji narodowej inaczej zwany dniem 
nauczyciela jest świętem nauczycieli, wychowawców oraz pedago-
gów. w szkołach i innych placówkach oświatowych z okazji dnia 
edukacji narodowej odbywają się zazwyczaj uroczyste akademie, 
przedstawienia i inne wydarzenia. ponadto z tej okazji minister 
edukacji narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe 
krzyże zasługi, medale komisji edukacji narodowej oraz nagrody 
ministra edukacji narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. od 2002 roku, ogłaszane są także w tym dniu wyniki kon-
kursu nauczyciel roku.
W przeddzień Dnia edukacji narodowej, Wójt marcin Zawadka spo-
tkał się z nauczycielami słupieńskich szkół, przedszkola oraz żłobka, 
by podziękować im za zaangażowanie i wysiłek wkładany w wycho-

wanie dzieci i młodzieży. to była również wspaniała okazja, żeby 
wręczyć wyróżnienia nauczycielom, Dyrektorom oraz Pracownikom 
oświaty. W tym roku 38 osób odebrało nagrody za dotychczasową 
pracę. Wyróżnieni przez Wójta zostali: Pani Katarzyna Porębska – 
nauczyciel w Szkole Podstawowej im. małego Powstańca w Świę-
cieńcu, Pani ewelina Grzelak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 
Ziemi mazowieckiej w liszynie, Pan Grzegorz Gomułka – nauczyciel 
w Szkole Podstawowej im. arcybiskupa nowowiejskiego w Słupnie, 
Pani edyta Sobolewska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola 
„niezapominajka” w Słupnie oraz Pan Waldemar Kaczorowski – Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Słupnie. następnie Dyrektorzy każdej 
z placówek oświatowych wręczyli nagrody przyznane wyróżnionym 
pracownikom. Po części oficjalnej, tj. wręczeniu dyplomów, złożeniu 

życzeń, podziękowań i kwiatów uczestnicy zostali zaproszeni na uro-
czysty obiad. W uroczystości wzięła udział Pani małgorzata Sawicka 
– Przewodnicząca rady Gminy Słupno oraz Pani agnieszka Karpińska
-rosiak - Przewodnicząca Komisji oświaty.
Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, realizacji kolej-
nych planów i marzeń oraz docenienia rangi Waszego zawód. jak pod-
kreślił Wójt: „to Wy jako nauczyciele, pracownicy oświaty, zmieniacie 
ten świat naszych słupieńskich dzieci i młodzieży. Dzięki Wam wcho-
dzą w dorosłość wyposażeni w wiedzę i umiejętności oraz świadomi 
wartości, którymi warto kierować się w życiu”. 
uroczystość odbyła się w Hotelu tim Perła mazowsza w cekanowie, 
gdzie wszyscy zaproszeni goście mogli spędzić miło czas przy kolacji 
oraz dźwiękach doskonałej muzyki. mk

stYpendia i naGrodY wójta GminY sŁupno
we wrześniu 2022 roku już po raz piąty przyznano stypendia 
wójta Gminy słupno dla szczególnie uzdolnionych mieszkańców 
gminy słupno - uczniów szkół ponadpodstawowych. komisja sty-
pendialna pozytywnie rozpatrzyła 7 wniosków, biorąc pod uwagę 
średnią ocen uzyskaną na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 
oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
uroczyste wręczenie dyplomów uczniom szkół ponadpodstawo-
wych odbyło się 26 września 2022 r. w urzędzie Gminy słupno. 
stypendium będzie wypłacane co miesiąc od września 2022 r. do 
czerwca 2023 r. w wysokości 200,00 zł.
tegorocznymi stypendystkami zostały:
•	 uczennice lo im. Stanisława małachowskiego w Płocku

- małgorzata babecka
- julia michalska
- aleksandra tomczak

•	 uczennice iii lo im. marii Dąbrowskiej w Płocku
- julia Siebierska
- aleksandra rucińska
- Dajana Durka

Siódmym stypendystą został:
•	 uczeń lo im. Władysława jagiełly w Płocku

- oliwier Durka
również 26 września 2022 r. Wójt Gminy Słupno nagrodził kartami 
podarunkowymi o wartości 500 zł dwie szczególnie uzdolnione ab-
solwentki naszych gminnych szkół podstawowych:
•	 Zuzannę Peterę ze Szkoły Podstawowej im. abp. a. j. nowowiej-

skiego w Słupnie
•	 Wiktorię Siekierską ze Szkoły Podstawowej im. małego Powstań-

ca w Święcieńcu.
Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom oraz nagrodzo-
nym i życzymy jeszcze wielu sukcesów na drodze edukacji. s.p.
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dzień przedszkoLaka

jak co roku dzieci z Przedszkola „niezapominajka” w Słupnie święto-
wały ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. jest to święto ustanowione 
przez Sejm, które obchodzone jest każdego roku 20 września. Święto 
zostało wprowadzone, aby podkreślić rangę edukacji przedszkolnej 
w rozwoju i wychowaniu dzieci. to przede wszystkim dzień, który ma 
dostarczyć powodów do świętowania, dobrej zabawy, pozytywnych 
wrażeń oraz dużo radości. Z tej okazji dzieci z niezapominajki wspól-
nie odśpiewały hymn przedszkolaka. nie zabrakło wspólnych zabaw, 
tańców, konkursów oraz quizów. Wspaniałą atrakcją okazały się ba-
lony wypełnione helem, w których znajdowały się życzenia naszych 
dzieci. Przedszkolaki wspólnie z panią dyrektor wypuściły balony do 

nieba. na zakończenie dnia otrzymały pamiątkowe upominki. Wspól-
na zabawa dostarczyła wszystkim wiele uśmiechu i zadowolenia. 
Wszyscy bawili się znakomicie. Z pewnością ten radosny dzień na 
długo pozostanie w naszej pamięci.

Beata Latowska

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

zuchy i harcerze z gminy słupno ciągle tych przygód poszukują. 
w tym celu w dniach 7- 8.10.2022 odbył się biwak naszego szcze-
pu. w jego skład wchodzą trzy jednostki: Gromada zuchowa 
„przyjaciele Lasu”, 64 drużyna Harcerska „solaris”, 21 drużyna 
Harcerska „terrasky”

rozpoczęliśmy grą terenową przygotowaną przez harcerzy dla zu-
chów, które po wstąpieniu do Klubu fantastów rozpoczęły przygodę 
w krainie fantastycznej magii. Podczas wędrówki od stacji do stacji 
spotkali się z istotami z innych planet podpisując z nimi pakt przyjaź-
ni, zbudowali Wehikuł czasu, w teatrze niesamowitych Przypadków 
przedstawiali ciekawe historie z 3000 roku, urządzili pokaz mody „nie 
z tej ziemi”, wykonali prace plastyczne na temat fantastycznych wizji 
świata oraz wykonali makietę miasteczka przyszłości.

a kiedy zuchy leżąc w swoich śpiworach oglądały kino fantastyczne, 
harcerze harcowali w kuchni. Powstał przepyszny blok czekoladowy.
Wieczorem podczas obrzędowego ogniska granatowy sznur otrzyma-
ła anna jabłońska stając się tym samym przyboczną w gromadzie. na-
stępnego dnia zuchy po śniadaniu pojechały do domu, a harcerze wyru-
szyli na podchody do pobliskiego lasu. to był cudownie spędzony czas.
jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś/łeś nad dołączeniem do harcer-
stwa serdecznie zapraszamy do nas. 

eliza Golatowska

przYGodY Harcerskie
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maŁe i duże podróże uczniów 
szkoŁY podstawowej w sŁupnie
podróże kształcą – zarówno te „duże”, jak i „małe”, a zatem 
w szkole podstawowej im. abp. a. j. nowowiejskiego w słupnie 
przełom września i października 2022 roku obfitował w wycieczki, 
wyjazdy i wyjścia po najbliższej okolicy. 
i tak, klasy piąte wybrały się na wspólną wycieczkę do Wrocławia. 
W stolicy województwa dolnośląskiego dzieci zwiedziły wrocław-
ski rynek, podziwiały fasadę Starego ratusza, wnętrza kościołów. 
W ciągu trzech dni piątoklasiści mieli okazję odwiedzić również wro-
cławskie zoo z afrykarium, odrarium i akwarium i centrum edukacji 
ekologicznej Hydropolis. młodzi podróżnicy wspięli się także na Ślężę 
i relaksowali w aquaparku Wrocław. 
Z kolei uczniowie klas szóstych odbyli podróż do samego berlina, 
docierając do wszystkich miejsc, które stanowią wizytówkę stoli-
cy niemiec. Zwiedzanie rozpoczęło się od słynnego muru berliń-
skiego, by potem podziwiać aleksanderplatz z wieżą telewizyjną - 
symbolem berlina Wschodniego i jednocześnie najwyższą budowlą 
niemiec, czerwony ratusz i kościół marii Panny, aleję unter den, 
operetkę, operę, siedzibę uniwersytetu Humbolda, Plac bebela 

z katedrą św. jadwigi, niemieckie muzeum Historyczne, Katedrę 
luterańską i lustgarten oraz Wyspę muzeów. Szóstoklasiści zo-
baczyli również reichstag - siedzibę niemieckiego Parlamentu 
z Placem republiki i słynną bramę brandenburską, pospacerowali 
po Placu Paryskim. Zwieńczeniem zwiedzania berlina były Dworzec 
Zoo i tiergarten - ogród zoologiczny. 
ogromną dawkę adrenaliny i radosną integrację zagwarantowała 
siódmo- i ósmoklasistom całodzienna zabawa w energylandii. nie-
mal wszyscy młodzi ludzie skorzystali z atrakcji tego największego 
w Polsce parku rozrywki.
na początku października najmłodsi uczniowie naszej szkoły wyru-
szyli na jednodniową wycieczkę do Warszawy. W stolicy, pierwszo-, 
drugo i trzecioklasiści uczyli się i bawili w centrum nauki Kopernik, 
zwiedzali Stare miasto, a także podziwiali tych wszystkich sportow-
ców, których osiągnięcia upamiętnia muzeum Sportu i turystyki.
Z kolei europejski tydzień Sportu w ramach ogólnoeuropejskiej 
kampanii pod hasłem  #beactive  (bądź aktywny), zrealizowali 
uczniowie klasy siódmej w zorganizowanym przez ich Wycho-

wawcę pieszym rajdzie zielonym szlakiem św. Huberta. naj-
większą atrakcją tego wymarszu była gra terenowa na polanie 
paintballowej oraz wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek ufun-
dowanych przez rodziców. 
W dniu 23 września 2022r grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział 
w uroczystościach upamiętniających ofiary niemieckiego obozu 
zagłady Soldau w Działdowie, w którym został zamordowany pa-
tron szkoły - błogosławiony arcybiskup antoni julian nowowiejski. 
uczniowie złożyli kwiaty przy pomniku naszego patrona i bpa leona 
Wetmańskiego, wzięli udział w uroczystej mszy świętej oraz wy-
słuchali koncertu w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni i tańca 
„Dzieci Płocka” im. druha Wacława milke. Szkołę reprezentowali: 
bieniek maja, burdyka julia, cholewińska julia, Gretkowski jakaub, 
Piotrowska Zofia, Siemion maja, Stawicka maria.
jak widać uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słupnie uczą się, 
rozwijają, integrują, zwiedzając europę, Polskę i najbliższe okolice. 
a przecież to dopiero początek bieżącego roku szkolnego!

katarzyna chmielewska
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jesiennY ŚwiĘcieniec

7 października br., w szkole podstawowej im. małego powstańca 
odbył się piknik jesienny. pomysł narodził się w głowach rodzi-
ców i nauczycieli, którzy w ten sposób chcieli zaprezentować po-
tencjał naszej szkoły i pokazać ją w jesiennej odsłonie. jednak to 
co się wydarzyło, przeszło oczekiwania organizatorów, do Świę-
cieńca zawitało mnóstwo gości, wśród nich pani agnieszka ruclak, 
zastępca wójta Gminy słupno, radni Gminy słupno, mieszkańcy 
i sympatycy szkoły, przedstawiciele mediów, oczywiście nie za-
brakło rodziców uczniów, samych uczniów, nauczycieli i ich rodzin. 
tego dnia pogoda nam sprzyjała, było słonecznie, liście mieniły się 
we wszystkich kolorach jesieni.
na uczestników spotkania czekało mnóstwo niespodzianek: straża-
cy z oSP Święcieniec, egzotyczne zwierzęta z ranczowiska, brycz-
ka z końmi, gry i zabawy przygotowane przez nauczycieli, stoisko 
z lokalnymi ekologicznymi warzywami i owocami oraz przetwora-
mi, a smakowicie pachnąca strefa kulinarna, zachwyciła wszystkich 
obecnych, to też zasługa rodziców z rady rodziców.
uczniowie przygotowali występ na podstawie wierszy jana brzechwy 
pt. na straganie oraz Pomidor.

Dzieci przebrały się za warzywa i owoce, był burak, marchewka, 
rzepa, pomidor, koper, cebula, kapusta. Klasa czwarta, która tego 
dnia przygotowała dania z ziemniaka miała przebranie przygoto-
wane z worków jutowych, wyglądało to rewelacyjne i wywoływało 
uśmiech na twarzy, szczególnie wtedy, gdy pani od angielskiego wy-
chowawca tej klasy, również założyła przebranie.
ten dzień to też wspomnienie historii tej szkoły i jej Patrona, ma-
łego Powstańca.
W czasy okupacji przeniósł nas, nauczyciel historii, pan Przemek, 
który opowiedział o czasach hitlerowskiej okupacji, czasu wojny, 

okrucieństwa, niewoli, ale także bohaterstwa, patriotyzmu i od-
dania służbie ojczyźnie. nasi goście z zaciekawieniem wysłuchali 
lekcji historii.
było gwarnie, radośnie, ale też podniośle i bardzo miło. Wszyscy od-
chodzili z uśmiechem na ustach. 
Kwota zarobiona przez radę rodziców na sprzedaży przekąsek, owo-
ców i warzyw, ciast, sezonowych zup, w całości zostanie przekazana 
na wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej im. małego Powstań-
ca w Święcieńcu, bo ta szkoła to jest wyjątkowe miejsce na mapie 
edukacyjnej naszego kraju.

tYdzień jezYków oBcYcH
26 września został ogłoszony międzynarodowym dniem języków 
obcych. to dobra okazja, by zwrócić dzieciom uwagę, jak ważna 
jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają 
w innej części świata. dzięki znajomości języków obcych mamy 
lepszy dostęp do wiedzy oraz większe możliwości poznawania no-
wych ludzi i zawierania przyjaźni. 
W Szkole Podstawowej im. małego Powstańca w Święcieńcu, dzień 
języków obcych zamieniliśmy na tydzień języków obcych, gdyż nasi 
uczniowie są ciekawi świata, chcieliśmy przybliżyć im odległe zakątki 
europy, pokazać kulturę, język i tradycyjne potrawy.
Zgodnie z planem, każda klasa wylosowała jeden kraj, a zadaniem 
uczniów było przygotowanie krótkiej prezentacji dotyczącej tradycji 
i kultury danego państwa.
trzeba przyznać, że kreatywność uczniów, rodziców i nauczycieli 
była po prostu imponująca. buenos dias, podróż rozpoczęliśmy od 
słonecznej Hiszpanii. było kolorowo, smacznie i słonecznie. Klasa Vii 
zauroczyła wszystkich swoją gościnnością i pięknym tańcem. Wspa-
niałe dania kuchni hiszpańskiej, przeniosły nas na hiszpańskie wy-
brzeże. następnego dnia odwiedziliśmy radio Płock fm, poczęsto-
waliśmy dziennikarzy przysmakami hiszpańskiej kuchni.
Kolejna descynacja na naszej mapie to niemcy. uczniowie klasy 
iV zadbali o każdy szczegół swojej prezentacji. rodzice zaś upiekli 
pyszne strucle, zrobili ziemniaczaną sałatkę, były precle i niemiec-
kie napoje. chłopców zachwyciły zdjęcia roberta lewandowskiego, 
w niemieckich albumach bundesligi.
rankiem, samochodem ruszyliśmy do Polski; byliśmy nad morzem 
i w górach oraz we wszystkich ważnych miastach naszego kraju. 
Piękny krakowiak, wiersze, piosenki w wykonaniu uczniów klasy dru-
giej zachwyciły wszystkich zebranych, a zapach bigosu, polskiej kieł-
basy, szarlotki roznosił się po całej szkole.
benvenuti nel pianeta italiano, tak nas powitał Wiktor z klasy iii 
w dniu włoskim. uczniowie tej klasy przygotowali prezentację nt. 
Włoch i ciekawostek z tego kraju. Wykonali układ taneczny do ludo-

wej włoskiej melodii tarantella napoletana. było jak zawsze profe-
sjonalnie, kolorowo i bardzo smacznie.
Welcome to the uK, taki witali nas uczniowie klasy V w Wielkiej 
brytanii. Wcielili się oni w role: Króla artura, Harrego Potera, Dua 
lipa, Harmiony Grander, zawodnika polo, jasia fasoli i Szkota. nasi 
uczniowie znają historię i tradycję krajów anglojęzycznych, ale tego 
dnia mogliśmy skosztować angielskiej herbaty z mlekiem, ciaste-
czek, jak również fish and chips. oczywiście o wszystko zadbali ro-
dzice, a przekąski przyleciały do nas prosto z irlandii Północnej, gdzie 
mieszka i pracuje tata jednego z uczniów.
Kalimera, tak rozpoczęliśmy spotkanie z Grecją, jej kulturą i tradycją. 
Wybitna klasa Viii zaprosiła nas do słonecznej, antycznej Grecji. nasi 

uczniowie mieli okazję spotkać się z p. Piotrem Pieza, który jest za-
kochany w Grecji i spędza w niej każde wakacje. odpowiedział on na 
pytania uczniów dotyczące codziennego życia, tradycyjnych potraw 
i zwyczajów greckich. Pyszne winogrona, baklawa, feta, sałata pola-
na grecką oliwą z oliwek przeniosła nas na greckie wysypy: na Kretę, 
Korfu czy rodos.
bonjour, comment Ça va? francja, Paryż, Zamki nad loarą, któż nie 
chciałby tam być i poczuć zapach francuskiego croissanta. francja 
była ostatnim krajem, który odwiedziliśmy za sprawą fantastycznej 
klasy i i ich wychowawczyni p. Kasi. uczniowie i uczennice, a może 
francuzki i francuzi przygotowali dla nas prawdziwą ucztę, dla ciała 
i ducha. Wysłuchaliśmy piosenki w wykonaniu dzieci Panie janie po 
francusku i obejrzeliśmy układ taneczny do piosenki champs elyse-
es (znany u nas pod nazwą Szanse lize). było jak zawsze, kolorowo, 
profesjonalnie i bardzo miło, o co zadbali nasi gospodarze. a cudowna 
rada rodziców zadbała o przekąski we francuskim stylu, tj. francu-
skie ser, croisssanty, makaroniki, ciasteczka i pyszne galaretki. nie-
stety tego dnia zakończyliśmy naszą wspaniałą podróż.
W tym roku zwiedziliśmy europę wzdłuż i wszerz, prawdziwa przygo-
da, bo w takiej chwile i momenty zostają w naszej pamięci na zawsze. 
nasi uczniowie i ich rodzice zachwycili nas swoim zaangażowaniem, 
pomysłowością, otwartością, to był cudowny czas. Dziękujemy! 
Dla naszych uczniów oprócz walorów krajoznawczych, była to dobra lek-
cja autoprezentacji, kreatywności, odpowiedzialności i pracy w grupie.
Do takiej szkoły dzieci z przyjemnością wracają, bo w niej rodzą 
się marzenia.
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A w Liszynie jesienią
Liście starzeją się, ale na starość nie siwieją.
Żółte, różowe, brązowe
Różne.
Mimo gorączkowych rumieńców zdrowe.
Liście? Oczywiście.
Takie próżne? Nie!
Takie wiecznie młode.
Takie swoją drogą – nie na uwięzi.
Trzymają się świetnie…
Ale nie gałęzi…

już na początku września w Liszynie uczyliśmy się, jak zdrowo my-
śleć i zdrowo działać. dokonaliśmy przeglądu zawartości talerzy, 
oceniliśmy jakość snu i wszystkich relacji. wiemy, że zdrowie to 
nie wydatek, ale inwestycja. zarządzaliśmy kaloriami, oddechem 
i myślami. uczyliśmy się technik relaksacyjnych – stres to bestia, 
którą można oswoić. warsztaty „zdrowo myślę! zdrowo dzia-
łam!” wyszły nam na zdrowie. 
We wrześniu skorzystaliśmy z programu Kulturalna Szkoła na ma-
zowszu, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa ma-
zowieckiego. młodsi w teatrze Dramatycznym im. jerzego Sza-
niawskiego obejrzeli „opowieści Droida”. Przekonali się, że odwaga 
znajduje się po drugiej stronie strachu. Starsze klasy za to przekonały 
się – oglądając „balladynę” - że korona czasem rani głowę a spełnie-
nie marzeń nie zawsze uszczęśliwia. 
19 września – podczas ślubowania - powitaliśmy Wiktora, Polę, fe-
liksa, Wiktora, igora, lilianę, julię, Gabriela, Wiktora, marka, alicję, 
justynę i annę – pierwszoklasistów, którzy oficjalnie stali się częścią 
naszej liszyńskiej społeczności. tego dnia uczciliśmy również ósmą 
rocznicę nadania szkole imienia Ziemi mazowieckiej. 
od 19 do 23 września naprawialiśmy świat… sprzątając go. to napra-
wianie zaczęliśmy od najbliższej okolicy. Wszystkie śmieci, które na-
potkaliśmy, przygarnialiśmy. Dobra wiadomość jest taka, że nie było 
ich dużo – mieszkańcy liszyna nie śmiecą!
26 września podziękowaliśmy tym, którym zależy, aby wokół było 
czysto – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „czysta przyroda 
wokół nas” to potwierdzenie istnienia wśród nas daleKowzrocznych. 
28 i 29 września przekraczaliśmy granice języka. Dowiedzieliśmy się, 
jak zaparzyć herbatę po angielsku, dlaczego niemcy uderzają dłońmi 
w podeszwy butów, ud i kolan, na kogo w Hiszpanii działa płachta i jak 
witają się francuzi. Podczas Dni języków obcych pozbywaliśmy się ję-
zykowych ograniczeń, otwierając kolejne drzwi europejskich krajów. 
We wrześniu sporo podróżowaliśmy – dzięki laboratoriom Przyszło-
ści odbyliśmy akwarelową podróż przez europę. barwne szlaki prze-
cieraliśmy podczas zajęć w świetlicy. 

Z piątku (30 września) na sobotę (1 października) szkoła nie zmrużyła 
oka – ósmoklasiści razem z szóstoklasistami przygotowali wspólną 
kolację, uczestniczyli w grze terenowej i potańcówce. to były huczne 
obchody Dnia chłopaka! inne klasy też podziękowały chłopakom za 
obecność: jagódki i drugoklasiści wspólnymi zabawami z postaciami 
z bajek, czwarto- i trzecioklasiści – wyjazdem na kręgle a piąto- i szó-
stoklasiści – wizytą w laboratorium smaków w Stacji borowiczki. 
chłopaki, dziękujemy, że jesteście!
Każdy myśli, że jego zwierzak jest najwspanialszy. i każdy ma rację. 5 
października z okazji Światowego Dnia Zwierząt miłośnicy psów, kotów, 
chomików, ptaków, pająków spotkali się na szkolnym boisku. a my – do 
20 października – pomagamy zapełnić pustkę w żołądkach psów i kotów 
z płockiego schroniska, bo dźwięki marsza kiszek ranią nasze uszy. 
a jesienią nie mnożymy problemów. nie dzielimy włosa na czworo 
i skóry na niedźwiedziu – 11 października dzieliliśmy się wyłącznie 
wynikami mnożenia, obchodząc Dzień tabliczki mnożenia. 
jesienią poznajemy Polskę! Skorzystaliśmy z programu „Poznaj Pol-
skę” i 12 października odwiedziliśmy muzeum romantyzmu w opino-

górze i muzeum Szlachty mazowieckiej w ciechanowie. Przed nami 
kolejne wyjazdy: do Łodzi i modlina. 
Podczas Dnia edukacji narodowej przetrząsaliśmy szafy dawne 
i współczesne podczas przeglądu mody uczniowskiej i nauczyciel-
skiej. było widowiskowo. edukacja – nasza wspólna sprawa. 
W październiku z Greens Słupno w hali sportowej w liszynie roz-
poczęliśmy treningi koszykówki. Spotkania odbywają się w każdy 
poniedziałek. 
Łączy ich chęć podejmowania decyzji: mikołaj Przybylski, amelia Ste-
fańska, nikola Klusiewicz, aleksandra jagodzińska. nasi nowi przed-
stawiciele Samorządu Szkolnego. jesień to dobra pora do wystarto-
wania ze świeżymi pomysłami. m.

od Lata do jesieni – 
różnokoLorowe LiszYno

spotkanie z poLicjantem
o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo, wie chyba każdy z doro-
słych, niestety nie zawsze zdają sobie z tego sprawę najmłodsi. 
czasami zdarzają się sytuacje, że coś oczywistego dla nas, już 
takie nie jest dla dzieci. aby każde dziecko miało świadomość, 
że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną dnia 11 paź-
dziernika uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej w Liszynie 
uczestniczyli w prelekcji edukacyjnej przeprowadzonej przez 
funkcjonariusza policji. 
tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz 
zagrożenia na jakie narażeni są uczniowie w codziennym życiu. Pod-
czas spotkania dzieci miały okazję rozmawiać o bezpieczeństwie 
w drodze do szkoły, jak również i poza nią. Policjant omówił zasa-
dy poruszania się po ulicy, chodniku, a także po drodze. Dodatkową 
atrakcją były rekwizyty związane z pracą w policji, które można było 
zobaczyć, dotknąć, a nawet przymierzyć. 

małym słuchaczom przypominano numery alarmowe i sposoby 
wzywania pomocy. funkcjonariusz zachęcił do wyposażenia ubio-
rów i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegał również 
najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Policjant zwrócił 
uwagę na bezpieczeństwo dzieci nie tylko jako pieszych, ale rów-
nież jako pasażerów samochodu i prawidłowe zapinanie fotelika 
i pasów bezpieczeństwa. 
funkcjonariusz poruszył także tematykę właściwego zachowania 
w szkole i w domu oraz zagrożeń wynikających z kontaktów z niezna-
jomymi a także płynących z internetu. Dzieci aktywnie uczestniczyły 
w spotkaniu, zadawały wiele pytań, ale i na wiele potrafiły wyczer-
pująco odpowiedzieć. uczniowie wykazali się dobrą znajomością zna-
ków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę. 
to było bardzo pouczające spotkanie, które na długo pozostanie 
w pamięci uczniów klas 1-3.
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acH, co to BYŁ za BaL!

po przerwie związanej pandemią w Gminie słupno znów odbył się 
bal z okazji międzynarodowego dnia osób starszych. 21 paździer-
nika goście bawili się w szkole podstawowej w słupnie. wzorem 
lat ubiegłych spotkanie połączone było z muzyką na żywo i liczny-
mi konkursami. wybieraliśmy króla i królową balu. 
Spotkanie jest jednym z elementów aktywnej polityki senioralnej 
prowadzonej zarówno przez urząd Gminy Słupno, jak i centrum 
usług Społecznych w Słupnie. na terenie Gminy działa aktywnie 
Gminna rada Seniorów, prowadzone są programy profilaktyki zdro-
wotnej m.in. program szczepień przeciwko grypie, rehabilitacja, jak 
również, wsparcie najuboższych m.in. w postaci bonów na leki. reali-
zowane są również cykliczne spotkania o tematyce proekologicznej, 
warsztaty z zakresu rękodzieła i wydarzenia kulturalne. już wkrót-
ce centrum usług Społecznych zainauguruje nową odsłonę działań 

skierowanych m.in. do osób starszych tj. Klub Zdrowego Życia oraz 
centrum Kreatywności lokalnej realizowane ze środków projektu 
centrum usług Społecznych w Gminie Słupno.
należy podkreślić iż spotkanie ma charakter cykliczny i jest realizo-
wane od 2015 roku, kiedy to odbył się i bal osób Starszych w Gminie 
Słupno. Spotkanie obchodzone jest z okazji Dnia osób Starszych: 1 
października obchodzimy międzynarodowy Dzień osób Starszych, 
20 października obchodzimy europejski Dzień Seniora, a 14 listopada 
przypada Światowy Dzień Seniora
Wszystkim osobom starszym pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia: dużo zdrowia, realizacji wszystkich planów i zamierzeń 
życiowych oraz ogromnej pogody ducha, szczególnie w tym je-
siennym czasie. 

m.s.s.

w dniu 30.09.2022 roku w sali obrad urzędu Gminy odbyło się 
przekazanie sprzętu dla osp Gulczewo. przy przekazaniu sprzętu 
obecni byli wójt Gminy pan marcin zawadka , zastępca wójta pani 
agnieszka ruclak, prezes osp Gulczewo p. michał drajkowski oraz 
wiceprezes-naczelnik p. zbigniew Grzelak. 
Dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł otrzymane ze Starostwa 
Powiatowego w Płocku w całości pokryło koszty zakupu sprzętu. 
Sprzęt zakupiono za kwotę 2 976,49 zł. i była to:
-lampa na statywie Dcl079 DeWalt – 1 szt 
- akumulator 18V 5ah DeWalt – 1 szt 
- kombinezon ochronny przeciw szerszeniom – 2 szt 
- rękawice ochronne szerszeń – 2 pary 
- pachołki drogowe ostrzegawcze – 4 szt 
- taśma biało czerwona z nadrukiem StraŻ – 4 szt

iwona Śliwińska

osp GuLczewo 
przekazanie 
sprzĘtu
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wrzesień w BiBLiotece
we wrześniu tradycyjnie, jak co roku, Gminna Biblioteka publicz-
na w słupnie była organizatorem narodowego czytania w Gmi-
nie słupno . 16 września, w piątkowe południe, wybrane przez 
nas  ballady usłyszeliśmy w interpretacji wójta Gminy słupno 
marcina zawadki, pani agnieszki domińskiej – dyrektora szko-
ły podstawowej w Liszynie, pani eweliny Grzelak - nauczycielki 
ze szkoły podstawowej w Liszynie, pana piotra pietrzaka - dy-
rektora Biura kadr i szkoleń, pani urszuli zygmundt – sołtysa 
rydzyna, pana jacka sandomierskiego – zaprzyjaźnionego czy-
telnika Biblioteki, a także uczniów ze szkoły w Liszynie: julii 
wiktorowskiej, nikoli klusiewicz, aleksandry damaziak, jakuba 
dublasa, kacpra sowińskiego oraz pani Bożeny wernik – dyrek-
tora Gminnej Biblioteki publicznej w słupnie.
lekturą tegorocznego narodowego czytania były „ballady i roman-
se” adama mickiewicza, które po raz pierwszy zostały opublikowane 
w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu 
„Poezyj”. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek 
dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jed-
nym z najważniejszych punktów odniesienia. to zbiór nowatorski i ory-
ginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. 
Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie późniejszego wieszcza, 
który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy 
świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór mickie-
wiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudza-
jąc wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś 
wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znacze-
nie dla polskiej kultury potwierdza rok romantyzmu Polskiego, ogło-
szony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.
całość wydarzenia uświetnił recital wokalny aleksandry Ziemińskiej, 
która zaczarowała przybyłych gości swym niezwykłym głosem. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy za rok!
jesienne spotkania autorskie rozpoczęliśmy zaproszeniem jakuba Skwo-
rza – młodego pisarza który urodził się w Poznaniu. obecnie mieszka 
w Warszawie. Porzucił pracę redaktora, aby całkowicie poświęcić się 
pisaniu. jako szesnastolatek rozpoczął serię wywiadów ze znanymi Po-
lakami (m.in. Krzysztofem Zanussim, markiem Kondratem, Grzegorzem 
turnauem oraz jackiem Santorskim). „męskie rozmowy nastolatka” ro-
zeszły się w ponad 30 tysiącach egzemplarzy. W październiku 2017 roku 
ukazała się jego książka pt. „adaś mickiewicz - łobuz i mistrz”, pierwsza 

z cyklu „Wciągające książki o wielkich Polakach”, czyli powieści opartych 
na faktach. Druga z tej serii jest poświęcona marii Skłodowskiej-currie. 

jest autorem książek dla dzieci - „Księżniczki adeli”, „Wampirka alfreda” 
oraz „Prawie bajek”, z którymi odwiedza szkoły i biblioteki w całej Pol-
sce, by nie tyle czytać swoje opowieści, co zarażać entuzjazmem i dobrze 
bawić się razem z najmłodszymi.
„Psia przyjaźń, czyli zwierzę w domu to nie zabawka” - tak zaty-
tułowane było spotkanie autorskie z jakubem Skworzem, które 
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała dla dzieci 
przedszkolnych w dniu 26 września 2022 roku. milusińscy z przed-
szkola w Słupnie mogli poznać najnowszą powieść pisarza pt. „ola 
i lola”. na podstawie tej książki dzieci poznały zasady, jakimi trzeba 
się kierować, jeśli chce się mieć w domu psa. W trakcie spotkania 
autor czytał również fragmenty innych swoich książek, przeplata-
jąc je zagadkami z magicznego worka. Spotkanie było bardzo dyna-
miczne, pełne zabawy, zagadek i aktywności. były opowieści o sile 
przyjaźni, pytania do autora i wspólne zdjęcia. Dziękujemy przed-
szkolakom za udział i wspólną zabawę!

Bożena wernik

wĘdkarze w stanicY fLis
w październikową sobotę (8.10.2022r) w stanicy wodniackiej 
fLis w Liszynie odbyły się 4. towarzyskie zawody spiningo-
we. uczestnicy walczyli o puchar wójta Gminy słupno, pre-
zesa stowarzyszenia wodniaków Gminy słupno oraz komen-
danta ssr powiatu płockiego. zawody cieszą się bardzo dużą 
popularnością, o czym świadczy zwiększająca się z roku na 
rok liczba uczestników. w tym roku po raz pierwszy wystar-
towała kobieta.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 8.00 i trwało do samego po-
łudnia. Wójt marcin Zawadka ufundował nagrody w postaci bonów 
do sklepu wędkarskiego w wysokości 300 zł, 200 zł i 100 zł za odpo-
wiednio trzy pierwsze miejsca. na podium stanęli:
1 miejsce- Paweł Przybysz

2 miejsce- mariusz lewandowski
3 miejsce- Pawel Sobolewski
Pozostali zawodnicy (16 wędkarzy), którzy złowili ryby otrzymali 
bony wartości 50zł.
odbył się również konkurs na najdłuższą rybę, w którym nagrodą 
była wędka o wartości 140 zł. otrzymał ją Paweł Sobolewski.
W imieniu Wójta nagrody zostały wręczone przez radnych gminy 
Słupno, następnie Pan Zdzisław borowski – Prezes Stowarzyszenia 
Wodniaków flis zaprosił na gorący posiłek.
Serdecznie dziękujemy organizatorowi wydarzenia, tj. PZW Koło 115, 
którzy pod czujnym okiem Sędziego głównego Dariusza masłow-
skiego oraz Sekretarza Kazimierza Dudkiewicza przewodniczyli za-
wodom spinningowym. mk
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jĘzYkowe, rucHowe, muzYczne LuB 
wokaLne - czYLi zajĘcia z Gok sŁupno
od października rozpoczęły się zajęcia organizowane przez 
Gminny ośrodek kultury słupno. nasza propozycja była na tyle 
szeroka i ciekawa, że już w pierwszych dniach zapisów zapeł-
niły się wszystkie listy uczestników. ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się zarówno zajęcia grupowe, jak i te indywidualne, 
z kręgu muzyki i wokalu. profesjonalne przygotowanie instruk-
torów i ich świetny kontakt z dziećmi, to recepta tak dużego za-
interesowania zorganizowanymi przez nas zajęciami. z przygo-
towanej przez nas oferty korzysta ponad 330 osób, pod czujnym 
okiem 12 instruktorów. 
największą popularnością cieszą się między innymi zabawy z gli-
ną, które pomagają w rozwoju małej motoryki, czyli poprawiają 
sprawność dłoni i palców. Wielką zaletą zajęć ceramicznych jest 
też fakt, że lepienie w glinie uczy koncentrowania się na wyko-
nywanym zadaniu. ta zdolność jest bardzo przydatna zarówno 
w szkole, jak i w późniejszym życiu zawodowym. Praca w glinie 
pomaga się wyciszyć i uspokoić. 
Duże zainteresowanie dotyczy także zajęć z kreatywnego myśle-
nia czyli robotyki. jest to połączenie wspaniałej zabawy z nauką. 
Z pomocą edukacyjnych klocków leGo dopasowanych do wieku 
dzieci, nasi milusińscy uczą się konstruowania najprawdziwszych 
robotów. jest wiele aspektów dla których warto korzystać z za-
jęć z robotyki między innymi, rozwijają sprawność manualną oraz 
ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego my-
ślenia, rozwijają umiejętności matematyczne, a także uczą kon-
sekwencji i dążenia do celu.
Strzałem w dziesiątkę okazały się lekcje z doskonalenia i jazdy na 
rolkach. odbywają się one na hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Słupnie. Dla tej grupy odbiorców utworzone zostały trzy gru-
py treningowe w zależności od stopnia zaawansowania jazdy. 
W pogodne dni zajęcia odbywają się na terenie parku nad Słupiankę 
i przyległym skateparku. 
Dla najmłodszych dzieci w wieku od 2 do 4 lat organizowane są zaję-
cia z sensoryki, podczas których maluchy wspólnie ze swoimi rodzi-
cami uczą się przez zabawę. Zajęcia sensoryczne to w dużym skrócie 
edukacyjna zabawa, która pozwala dziecku na poznawanie świata za 
pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Głównym 
celem zabaw sensorycznych jest optymalne wsparcie rozwoju mózgu 
oraz umiejętności posługiwania się zmysłami.
Duże zainteresowanie zyskały również indywidualne lekcje z za-
kresu nauki gry na instrumentach: keyboardzie, pianinie, perkusji 
i gitarze oraz zajęcia wokalne. nasi instruktorzy ćwiczą i przygo-
towują do występów ponad trzydziestu uczniów podczas indywi-
dualnych zajęć.
Dla dorosłych mieszkańców przygotowaliśmy ofertę z zajęć ru-
chowych i językowych. największym zainteresowaniem cieszą 
się zajęcia z jogi i pilatesu, które odbywają się w Święcieńcu oraz 
w nowo otwartej świetlicy w nowym Gulczewie. Zajęcia te, to ro-
dzaj aktywności, która działa zarówno na rozwinięcie możliwo-
ści ruchowych, ale i doskonale oddziałuje na ludzki umysł. ruch 
poprawia wiele aspektów ludzkiego życia, przede wszystkim, jak 
każda aktywność fizyczna, powoduje polepszenie naszej wydol-
ności, możliwości kondycyjnych. 
Wzorem lat ubiegłych prowadzimy również kurs języka angielskiego 
dla dorosłych mieszkańców w dwóch grupach zaawansowania. Kurs 
ten odbywa się w środy w godzinach popołudniowych w świetlicy 
wiejskiej w Słupnie.
Wszystkich młodych instrumentalistów zapraszamy do udziału 
w zajęciach Gminnej orkiestry Dętej, które odbywają się w każdą 
środę i sobotę w cekanowie, w budynku Gminnego ośrodka Kultury. 

Zachętą do wejścia w szeregi Gminnej orkiestry jest niewątpliwe 
przyznawane comiesięczne stypendium motywacyjne dla każdego 
instrumentalisty. muzycy już w lato tego roku dali próbkę swoich 

możliwości koncertując na terenie gminy i nie tylko. obecnie orkie-
stra przygotowuje nowe aranże do wigilijnego koncertu.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty! B.w.
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nowY sezon sportowY w Greens sŁupno
dopiero co zaczął się rok szkolny, piękna polska jesień za oknem, 
a Greensi ciężko trenują. rozpoczęliśmy treningi z koszykówki dla 
chłopców i dziewcząt w trzech szkołach podstawowych w słupnie, 
Liszynie i Święcieńcu.
celem treningów jest kształtowanie charakteru młodych ludzi po-
przez sport, ich postawy, zaangażowania, podnoszenie umiejętności 
i doskonalenie techniki. Zajęcia organizowane w szkołach poza Słup-
nem mają na celu nabór nowych adeptów koszykówki, aby najlepsi 
finalnie mogli dołączyć do istniejących już drużyn, w różnych katego-
riach wiekowych, KS Greens Słupno. nasz klub bierze udział w lidze 
organizowanej przez WoZKoSZ.
Drugą sekcją naszego klubu jest sekcja pływacka. W zeszłym sezonie 
startowym w zajęciach uczestniczyło 83 dzieci i młodzieży. Posta-
nowiliśmy rozszerzyć działalność w tym zakresie proponując dodat-
kowe godziny zajęć, co spotkało się z dużym odzewem. Dołączyło 
do nas około 100 nowych adeptów pływania. Sumarycznie zajęcia 
na basenie „jagiellonka” obejmują tygodniowo 12 jednostek trenin-
gowych, dostosowanych do umiejętności zgłaszających się dzieci. 
Każdy z treningów odbywających się w piątek, sobotę i niedzielę jest 
prowadzony przez dwóch instruktorów pływania. nowością w naszej 
ofercie jest nauka i doskonalenie pływania dla osób dorosłych.
oprócz zajęć sportowych w dalszym ciągu prowadzimy swoją bieżącą 
działalność w zakresie organizacji obozów i wypoczynku dla dzieci, 
młodzieży i rodzin. jak co roku o tej porze przygotowaliśmy już pełną 
ofertę wyjazdów zimowych. atrakcji jak zwykle nie zabraknie, każdy 
może wybrać coś dla siebie niezależnie od terminu i umiejętności nar-
ciarskich. Poniżej wykaz turnusów zimowych:
turnus 1 sylwester w polskich tatrach – oferta kierowana do rodzin – 
brak wolnych miejsc.
turnus 2 biała Szkoła – 4 wolne miejsca.
turnus 3 austria – 19 wolnych miejsc.

turnus 4 małe ciche – brak wolnych miejsc.
turnus 5 tatry- 21 wolnych miejsc.
Więcej informacji o szczegółach dotyczących obozów zimowych na stro-
nie internetowej KS Greens Słupno - http://www.greens-slupno.pl/

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do skorzystania z na-
szej oferty, niezdecydowanym gwarantujemy niezapomniane wraże-
nia i co równie ważne aktywnie spędzony czas, w miłej atmosferze.

Grzegorz Gomułka

deLta sŁupno na zwYciĘskiej Ścieżce
ostatnie tygodnie w wykonaniu naszych zespołów napawają dumą 
niejednego mieszkańca naszej Gminy!
Podopieczni macieja Piórkowskiego po nie najlepszym początku se-
zonu w ostatnich tygodniach wrócili do formy, do jakiej nas wszyst-
kich przyzwyczaili.
Zwycięstwo na ciężkim terenie w bielsku pokazało, że w zespole 
drzemie ogromny potencjał i kwestią czasu będą kolejne zwycię-
stwa. niestety w kolejnym spotkaniu po prostych indywidualnych 
błędach przegrywamy na wyjeździe ze Startem Proboszczewice 2:1. 
Podrażnieni takim obrotem spraw zawodnicy chcieli bardzo mocno 
się zrehabilitować w spotkaniu domowym. 8 października w Wyko-
wie w pojedynku „derbowym” podejmowaliśmy Polonię radzanowo. 
licznie zgromadzeni kibice przechodzili prawdziwy rollercoaster. Po 
zdecydowanej przewadze w pierwszej połowie i prowadzeniu 1:0 po 
bramce Wiktora Zawadki, w drugiej połowie to goście w przeciągu 
kilku minut wyszli na prowadzenie. ciągłe ataki zespołu ze Słupna 
oraz doping kibiców wyzwolił w zawodnikach jeszcze większe możli-
wości, które zostały udokumentowane w końcowej fazie meczu, kie-
dy to Damian lisiecki zdobył dwie bramki i 3 punkty zostały w Wy-
kowie. W ostatni weekend podtrzymaliśmy formę i pokonaliśmy na 
wyjeździe GKS Górę 1:0 po bramce Krystiana majchrzaka. cieszy zde-
cydowanie dobra forma, gdyż wchodzimy w ważną fazę ligi, do końca 
rundy jesiennej zostały 3 spotkania i już dziś wszystkich zapraszamy 
do dopingowania naszych podopiecznych!
W grupach młodzieżowych widać ogromny progres wynikowy, na co 
z pewnością przyczyniła się bardzo dobrze przepracowana przerwa 
wakacyjna (m.in. obóz w licheniu) i chłopcy praktycznie w każdej 
kategorii wiekowej zajmują czołowe lokaty w swoich ligach. rocz-

nik 2006 Damiana brzyskiego zajmuje aktualnie 2 pozycję i traci do 
Stoczniowca Płock 2 punkty (w pierwszym spotkaniu zwycięstwo 
3:2 na wyjeździe) i do rozegrania zostały 3 spotkania. Walka będzie 
z pewnością zażarta, gdyż zwycięzca ligi awansuje do mazowiec-
kiej ligi, co byłoby bardzo dużym osiągnięciem. Zespoły jarosława 
iwanowskiego roczniki 2008/2009 oraz 2010 odnoszą bardzo do-
bre wyniki, a młodsza grupa po pokonaniu w ostatniej kolejce Wisły 
Płock 2:1 zrównała się ilością punktów z Wiślakami. Zespół arkadiu-
sza Ławnickiego skazywany na początku ligi na pożarcie radzi sobie 
również bardzo dobrze i sama gra i wyniki osiągane przez Delciaków 
napawają optymizmem. Warte zwrócenia uwagi są również naj-
młodsze grupy, które bardzo dobrze sobie radzą w swoich turniejach, 
a w ostatnim czasie zespół 2015 uczestniczył w turnieju w Siedlcach, 
gdzie zaprezentował się z bardzo dobrej strony.
Plan na najbliższy czas, zapraszamy do kibicowania, zapełnijmy sta-
dion w Wykowie:
seniorzy:
22.10 godz. 11.00 Delta Słupno – Kasztelan Sierpc
29.10 godz. xxx unia czermno – Delta Słupno
05.11 godz. 11.00 Delta Słupno – unia iłów
2006:
22.10 godz. xxx Sparta mochowo – Delta Słupno
30.10 godz. 11.00 Delta Słupno – Stoczniowiec Płock
05.11 godz. xxx mazur Gostynin – Delta Słupno
24-27.11 turniej w Zakopanem api cup
2008:
23.10 godz. 13.00 Delta Słupno – Pogoń Słupia
26.10 godz. 18.30 fea Gostynin – Delta Słupno

06.11 godz. 13.00 Delta Słupno – Kasztelan Sierpc
10-13.11 turniej w Zakopanem api cup
2010:
23.10 godz. 16.00 Sparta Płock – Delta Słupno
26.10 godz. 20.00 fea Gostynin – Delta Słupno
06.11 godz. 11.00 Delta Słupno – Kasztelan Sierpc
2011:
22.10 godz. 11.00 mazur Gostynin – Delta Słupno
29.10 godz. 10.00 Delta Słupno – Świt Staroźreby
06.11 godz. 13.30 orkan Sochaczew – Delta Słupno

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