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Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia,

wypełnionych dobrocią 
i wzajemną życzliwością.

Świąt białych,  
pachnących choinką,

spędzonych w rodzinnej 
atmosferze.

Niech ten Nowy Rok 2023
będzie pełen nadziei  

na lepsze jutro
i przyniesie wiele pomyślności.

Wszystkiego Co Dobre życzą

Marcin zawadka
Wójt Gminy Słupno

Małgorzata sawicka
Przewodnicząca Rady

radni 
Gminy Słupno

DOChóD 
81,4 Mln zł,

WyDATKI 
79,4 Mln zł,

NADWyŻKA 
BuDŻETOWA 
2 Mln zł,

INWESTyCJE 
26 Mln zł.

Budżet gMinY na 2023 roK przYJĘtY przez radnYCH Str. ?
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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

nadchodzące Święta narodzenia Pańskiego niosą ze 
sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minione-
go okresu i planów na nadchodzący nowy rok. W tych 
wyjątkowych dniach chcę Państwu życzyć wielu suk-
cesów i satysfakcji z podjętych wyzwań. Wiary, która 
odmieni nasze serca. nadziei, że jutro będzie lepsze. 
miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu. 

i zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy. Wesołych świąt bożego na-
rodzenia! Małgorzata sawicka – przewodnicząca rady gminy słupno

Życzę Państwu zdrowych i obfitych świąt bożego 
narodzenia, przeżycia świątecznych chwil w ro-
dzinnym gronie przy blasku choinki w atmosferze 
ciepła i życzliwości. Życzę także by nowy 2023 rok 
przyniósł Państwu wszelką pomyślność i pozwolił 
na spełnienie najskrytszych marzeń. Baranowski 
paweł – Wiceprzewodniczący rady gminy słupno.

mieszkańcom Wykowa życzę radosnych Świąt bo-
żego narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym 
i wśród przyjaciół, znajomych, oraz Szczęśliwego 
nowego roku 2023 życzy Janusz szenk

W tym szczególnym momencie jaki nadchodzi życzę 
Państwu, a w szczególności mieszkańcom liszy-
na- spokoju, zdrowia, miłości i wiary w dobro, które 
wraz z narodzinami Pana jezusa zwycięża zło. Życzę 
wszystkim, abyśmy przeżyli ten okres w prawdzie, 
zgodzie, spędzili go na umocnieniu więzi rodzinnych 

i społecznych i dostrzegli to, co nas łączy, a nie dzieli. W nadchodzącym 
nowym roku życzę Państwu wszelkiej pomyślności i nadziei na lepsze 
czasy. Z wyrazami szacunku. radny liszyna Jarosław Śliwiński

Z okazji zbliżających się Świat bożego narodzenia, 
składam wszystkim mieszkańcom Gminy Słupno, 
najserdeczniejsze życzenia - radosnego przeżywa-
nia tego wyjątkowego czasu oraz pięknych chwil 
w gronie najbliższych. niech zbliżający się nowy 
2023 rok przyniesie Państwu spełnienie marzeń 
i wszelką pomyślność. Magdalena durniat

Wspaniałych i pełnych radości świąt bożego naro-
dzenia, spędzonych w ciepłej atmosferze i w gronie 
najbliższych oraz samych cudownych dni wolnych 
od trosk i zmartwień w nadchodzącym roku życzy 
agnieszka Karpińska rosiak

niech ta magiczna moc wigilijnego wieczoru przy-
niesie Wam spokój, wytchnienie, miłość i radość, 
a nowy rok obdarowuje Was zadowoleniem i po-
myślnością. najpiękniejszych Świąt bożego naro-
dzenia oraz szczęścia w nowym 2023 roku życzy 
radny gminy słupno Władysław grabowski

Spokojnych, Zdrowych i bogatych Świąt bożego 
narodzenia oraz Szczęśliwego nowego roku 2023 
dla wszystkich mieszkańców naszej pięknej gminy 
życzą ela i andrzej Mioduski

Wiary, nadziei i miłości na Święta bożego naro-
dzenia życzę każdej rodzinie z osobna i wszystkim 
razem. jak będziemy starali się być mimo różnic 
razem to będzie nam łatwiej w tych niespokojnych 
i trudnych czasach. i nadchodzący rok a.D. 2023 
niech będzie lepszy od poprzedniego abyśmy mogli 
w pokoju i spokoju realizować swoje marzenia. Jó-
zef rączkowski – radny gminy słupno

niech te święta bozego narodzenia spędzone 
w gronie rodziny będą odskocznią od naszej szarej 
codzienności, a czas poświęcony bliskim przyniesie 
wiele radości i wzmocni nasze więzi rodzinne. Życzy 
radna anna zalewska.

nim gwiazdka zabłyśnie nim świętą przeminą 
niech Was błogosławi Panienka z Dzieciną. niech 
się Wasze życie w szczęśliwości spłata- dziś, jutro, 
w nowy rok i po wszystkie lata życzy radna ro-
mana Chirzyńska z Borowiczek-pieniek

mieszkańcom naszej Gminy Słupno życzę, niech 
zbliżające się Święta bożego narodzenia upły-
ną w atmosferze ciepła i spokoju, a nadchodzący 
nowy rok obfituje w pomyślność i energię do two-
rzenia nowych pomysłów i realizację planów życzy 
piotr Węgliński

W te piękne Święta niech każdy pamięta z głębi 
serca płynące życzenia: zdrowia, marzeń spełnie-
nia, ciepła i wielkiej radości, iskierek radości i dużo 
miłości życzy radny tomasz piórkowski

niech w Święta w twym domu zagości mądrość 
i zgoda, uśmiech i dostatek. niech przez cały rok nie 
braknie miłości! Świąt mile spędzonych, karnawału 
szalonego, roku 2023 bardzo udanego życzy radny 
tomasz Jarowicz

Drodzy mieszkańcy, z okazji Świąt bożego narodzenia 
życzę Państwu zdrowia, radości, mnóstwa prezentów 
oraz łask i błogosławieństwa bożego na 2023 rok od 
nowonarodzonego Dzieciątka jezus. jednocześnie 
pragnę Państwa poinformować, że z dniem 30 listo-
pada br. złożyłem rezygnację z funkcji sołtysa So-
łectwa mirosław. mojemu następcy życzę sukcesów 
i wytrwałości w pracy na rzecz społeczności lokalnej. 
radny andrzej pietrzak

Gdybym miał podsumować mijający właśnie rok dwa tysiące dwudzie-
sty drugi w naszej Gminie Słupno w sześciu słowach przywołał bym 
słowa naszej noblistki, że „nic dwa razy się nie zdarza”. mimo, że w jego 
dacie „dwójki” występują aż trzy razy, to nawet wróżbiarze zajmujący się 
zawodowo numerologią nie byli wstanie przewidzieć związanego z tym 
rokiem szaleństwa. Gdy kończyłem swoje pięćdziesiąte drugie urodziny 
i przytulałem zmęczoną głowę do poduszki, nie byłem świadomy, że 
obudzę się w zupełnie innej rzeczywistości. Dwudziestego czwartego 
lutego wybuchła za naszą wschodnią granicą wojna, której okropności 
towarzyszą nam do dziś każdego dnia. ten konflikt zmienił wszystko, 
zniknęła nagle pandemia covid, oszalały ceny, ludzie pokazali swe wiel-
kie serca, znów człowiek uwierzył w drugiego człowieka. nikt nie patrzył 
już na naszych sąsiadów ukraińców przez pryzmat zeszłych konfliktów 
tylko starał się im ile mógł pomagać. Gmina wprowadziła w urzędzie 
obsługę w języku ukraińskim, mieszkańcy opiekowali się wojennymi 
uchodźcami, nawet nasza świetlica w Wykowie dla wielu z nich stała 
drugim domem. Za to wszystko dla mieszkańców naszej Gminy należą 
się słowa wielkiego uznania. Po za tym urząd Gminy uzyskał w mijają-
cym roku rekordowe środki zewnętrzne na inwestycje, ponad dwadzie-
ścia pięć milionów. Zmieniające się ceny szybko weryfikowały ogłaszane 
przetargi, mimo to możemy mówić o sukcesie, ponieważ zrealizowali-
śmy większość planowanych założeń. Dziś pod koniec tego roku może-
my powiedzieć powtarzając słowa jednego, dużego polityka „dzieje się 
w waszej Gminie, dzieje”. i to jest fakt, który widać. nie było by tego, 
gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników zarówno urzędu jak 
i jednostek samorządowych oraz zgoda w radzie Gminy. idealnie trafi-
liśmy w trudne czasy z mądrą radą. W Gminie jest jak w domu, jak jest 
zgoda, to razem można góry przenosić i wspólna praca nabiera sensu. 
Dziś korzystamy z tego wszyscy jako mieszkańcy. Podkreślić należy rów-
nież bardzo dobrą współpracę z miastem i panem Prezydentem andrze-
jem nowakowskim. Ponadto dobre relacje z Powiatem na czele z Staro-

stą Sylwestrem Ziemkiewiczem czy 
urzędem marszałkowskim, repre-
zentowanym przed Dyrektora Dele-
gatury tomasza Kominka stanowią 
dla nas znaczące wzmocnienie. nie 
byłoby tych wszystkich sukcesów, 
gdyby nie wsparcie marszałków 
Województwa p. adama Struzika 
i p. Wiesława raboszuka. Gdy dodamy do tego wsparcie rządowe na 
poziomie płockich parlamentarzystów na czele z p. ministrem jackiem 
ozdobą to okazuje się, że nasza recepta na profesjonalny, apolityczny 
urząd może być lekarstwem na szaleństwa tego świata. rok dwudzie-
sty drugi mimo swej nieprzewidywalności był dla nas wszystkich wiel-
kim wyzwaniem, przypomnę choćby mniejszą subwencję oświatową, 
zmiany podatkowe i mniejsze wpływy do budżetu czy ostatni pomysł 
związany z dystrybucją węgla na poziomie samorządów. my się jednak 
nie poddajemy i wspólnie dążymy zawsze do tego, żeby jak najlepiej za-
spokoić potrzeby naszych mieszkańców. Koniec roku to kulminacją wa-
riactwa pod znakiem trzech dwójek czyli Gminne mikołajki połączone 
z Strefą Kibica. Dlatego myślę, że „nic dwa razy się nie zdarza” i nie pręd-
ko będziemy świadkami grudniowych mistrzostw Świata w Piłkę nożną. 
tu też jako urząd zdaliśmy egzamin, a nasza reprezentacja? jak mawiał 
klasyk, każda najlepsza nawet drużyna w turnieju ma jeden słabszy 
mecz, nasz reprezentacja w tym dniu miała ten jeden lepszy. i mimo, że 
odpadliśmy wstydu nie było. czego możemy życzyć Państwu w nowym 
dwudziestym trzecim roku? Zdrowia, miłości i pokoju. Poza tym dużo 
cierpliwości dla siebie nawzajem, wzajemnej życzliwości i pogody ducha. 
W końcu jak się mieszka w tak cudnym miejscu nie może być inaczej.
Do Siego roku Kochani 

Szanowni Czytelnicy!



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | listopad-grudzień 2022 roK 3aKtualnoŚci

gMina słupno po raz KoleJnY 
lidereM poWiatu płoCKiego

W listopadzie 2022 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala 
ii rankingu Gmin Województwa mazowieckiego organizowane-
go przez fundację rozwoju Demokracji lokalnej we współpracy 
z Głównym urzędem Statystycznym, podczas której wyłoniono te-
gorocznych liderów rankingu - wśród liderów powiatu płockiego 
1 miejsce otrzymała gmina słupno. celem przedsięwzięcia było 
wyłonienie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społecz-
no – gospodarczego, wskazując te o najwyższym potencjale w sferze 
gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. W ramach 
rankingu ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa 
mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. ranking 
został objęty honorowym patronatem marszałka Województwa 
mazowieckiego. ranking gmin jest rankingiem organizowanym przez 
instytucje badawcze, który potwierdza wiodącą rolę gminy Słupno 
w środowisku samorządowym nie tylko na szczeblu powiatu. ideą 
rankingu Gmin Województwa mazowieckiego jest wyłonienie i pro-
mowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju zrówno-
ważonego, łączącego kwestie społeczne, gospodarcze, środowisko-
we i przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia 
obecnych i przyszłych mieszkańców. Podstawą stworzenia rankingu 
była analiza danych dotyczących szesnastu wskaźników obejmują-
cych sfery gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, 
czyli de facto zrównoważony rozwój danej jednostki samorządu. Pod 
uwagę brane były m.in. dochody budżetu gmin w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca w latach 2019–2021, ale też wskaźnik zadłużenia, 
wydatki na oświatę, kulturę czy ochronę powietrza i klimatu. istotne 
były też: saldo migracji mieszkańców, przyrost naturalny, wyniki eg-
zaminu ósmoklasisty, czy procent powierzchni gminy objęty mPZP.
W listopadzie zostały również ogłoszone przez Dziennik ekonomicz-
no-Prawny „rzeczpospolita” wyniki rankingu samorządów na pod-
stawie danych za 2021 rok. Spośród 219 gmin wiejskich w wojewódz-
twie mazowieckim Gmina Słupno zajęła wysokie 4 miejsce oraz 17 
miejsce na 1523 gmin wiejskich w Polsce. Dla porównania inne gminy 
z Powiatu Płockiego zajęły dopiero miejsca od 847 wzwyż. ranking 

Samorządów „rzeczpospolitej” jest jednym z najbardziej uznanych, 
prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. od 18 lat redakcja 
„rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, wyła-
nia i pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o zrównoważony 
rozwój. Kryteria oceny zestawienia to około 50 wskaźników, z któ-
rych większość pochodzi z publicznych źródeł informacji, takich jak 
Główny urząd Statystyczny czy ministerstwo finansów. oceniane są 
trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałości środowiskowa, trwa-
łość społeczna i jakość zarządzania. Zasady rankingu ustala niezależ-
na Kapituła, której przewodniczy były premier rP prof. jerzy buzek. 
W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządo-
wych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedsta-
wiciele redakcji „rzeczpospolitej”. Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę 
metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samo-
rządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty 
lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach takich jak: trwa-
łości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej 
oraz w zakresie jakości zarządzania. Znalezienie się w gronie laure-
atów najlepszych gmin wiejskich w Polsce to sukces i wyróżnienie dla 
naszej małej społeczności. 
Z kolei 19 grudnia Gmina Słupno została laureatem konkursu 
„Samorząd Promujący Zdrowie”. naszą gminę doceniono m.in. za 
efektywne, nowoczesne i skuteczne działania w dziedzinie profi-
laktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej po-
śród mieszkańców. Konkurs ma na celu - jak zapewniają organiza-
torzy - wskazanie gmin, powiatów i samorządów województwa, 
w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne 
działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowe-
go stylu życia i promocji aktywności fizycznej. chodzi zarówno 
o przedsięwzięcia samorządowe, mające na celu walkę z pande-
mią, jak i o wszystkie inne projekty i działania samorządów, ukie-
runkowane na zdrowie, ekologię i sport.
- „niezmiernie cieszę się z powyższych wyróżnień, jakie uzyskał 
nasz samorząd. od kiedy piastuję urząd wójta, staram się syste-

matycznie realizować cele, które założyłem sobie na początku 
i nie zwalniać tempa! Potwierdzeniem tego są kolejne wyróżnienia 
i wysokie miejsce Słupna w klasyfikacjach, co daje mi także powód 
do osobistej satysfakcji. Dziękuję wszystkim, osobom, podmio-
tom oraz instytucjom z terenu naszej gminy, które wniosły swój 
wkład we wspólne wypracowanie tych wyróżnień. Pokazują one, 
że nakreślone przez gminę kierunki rozwoju są doceniane nie tylko 
przez mieszkańców, ale niezależne gremia. nagrody przyznawane 
w niezależnych rankingach oparte na konkretnych danych, z który-
mi trudno polemizować, mają wartość szczególną” – podkreśla wójt 
Słupna marcin Zawadka.

agnieszka ruclak
zastępca Wójta gminy słupno

10 listopada została uroczyście otwarta droga wewnętrzna cekanowo 
do bazy magazynowej miszewko Strzałkowskie należącej do grupy 
Pern. Długość odcinka to 1600m. oficjalnego przecięcia wstęgi doko-
nał Pan andrzej Pietrzak – radny Gminy Słupno i sołtys wsi mirosław, 
Pan jacek ozdoba – Sekretarz stanu w ministerstwie Klimatu i Środo-
wiska oraz Pan rafał miland – Wiceprezes Spółki Pern. towarzyszyli 
im Wójt marcin Zawadka, Paweł baranowski – Wiceprzewodniczący 
rady Gminy Słupno, Pan Piotr andrzejewicz – Wykonawca, a tym sa-
mym Prezes firmy PrD Gostynin, Pani joanna Wereszczyńska – na-
czelnik inwestycji, infrastruktury i rozwoju Gminy oraz ks. Zbigniew 
cichewicz – Proboszcz z parafii w miszewku Strzałkowskim.
W ramach zadania sfrezowano nawierzchnię asfaltową, ułożono 
siatkę szklaną oraz dwie warstwy asfaltu: wiążącą i ścieralną, wyko-
nano 0,5m pobocza z kruszywa oraz sfrezowano karpy. Koszt inwe-
stycji to 1.240.381,20 zł inwestycja jest jednym z czterech zadań pn. 
remont dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury 
drogowej, która liczyła blisko 12 kilometrów dróg na łączną kwotę 
SZeŚĆ milionÓW oSiemSet oSiemDZieSiĄt trZy tySiĄce ZŁo-
tycH, z czego 4.990,000,00 zł gmina pozyskała z programu inwe-
stycji strategicznych PolSKi ŁaD.

Pozostałe części w/w zadania to:
•	 remont drogi w cekanowie – ulica mazowiecka o długości 950 m.,
•	 remont dróg w miejscowościach: Szeligi, mijakowo, barcikowo

-Święcieniec, Sambórz, bielino-rydzyno
•	 remont dróg w nowym Gulczewie na ulicach: Senatorskiej, Zagło-

by, rzędziena, basztowa i Kmicica, basztowam Podbipięty, Szla-
checka, chocimska

•	 remont drog w cekanowie ulic: biedronki i letniej
•	 remont dróg w Słupnie o długości 300 m.

otWarCie drogi do pern
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gMina pozYsKała 
dofinansoWanie do 
linii autoBusoWYCH

osp słupno 
i osp CeKanoWo

gmina słupno ponownie (jak w latach poprzednich) pozyskała do-
płatę z budżetu państwa do funkcjonowania gminnych linii komu-
nikacyjnych s-1, s-2 i s-3.
W dniu 30 listopada w siedzibie mazowieckiego urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie została podpisana umowa na dopłatę do gmin-
nych linii autobusowych z funduszu rozwoju Przewozów autobuso-
wych opiewająca na środki w wysokości do 923.000 zł, które Gmina 
Słupno może w 2023r wykorzystać na pokrycie znacznej części defi-
cytu, którym charakteryzuje się transport publiczny.
umowę podpisał Wojewoda mazowiecki - P. Konstanty radziwiłł, 
a ze strony Gminy Słupno - Wójt Gminy - P. marcin Zawadka przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy - P. beaty Łapiak.
Gmina Słupno jako jedna z pierwszych gmin w Polsce skutecznie brała 
udział w kolejnych naborach ogłaszanych przez Wojewodę mazowiec-
kiego na środki z funduszu począwszy od lipca 2019r, tj. od wejścia 
w życie ustawy o funduszu rozwoju Przewozów autobusowych.

złote godY W naszeJ gMinie
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody to 
rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeży-
li razem pół wieku. to właśnie ta piękna okazja była powodem 
uroczystości, jaka odbyła się w czwartek, 28 listopada w urzędzie 
gminy w słupnie.
Podczas uroczystości, wręczone zostały medale za Długoletnie Po-
życie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta rzeczypospolitej 
Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw 
z terenu gminy Słupno. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to 
takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po 
latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny sza-
cunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubilatów, 
ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, 
harmonijnego pożycia małżeńskiego.
uroczystość poprowadziła Kierownik urzędu Stanu cywilnego 
w Słupnie - Pani monika błaszczyk. uroczystego aktu dekoracji do-
konał Pan marcin Zawadka - Wójt Gminy Słupno, który pod adresem 
dostojnych jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za 

godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla mło-
dego pokolenia. oprócz medali jubilaci otrzymali pamiątkowe listy 
gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. nie zabrakło rów-
nież tortu oraz symbolicznego toastu. medalami za Długoletnie Po-
życie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:
Halina i jan Stefańscy
ewa i jerzy cichosz
józefa i Henryk leśniak
maria i Wiesław Pokorscy
Krystyna i Stanisław matusiak
anna i edmund Włochowscy
Halina i janusz Witkowscy
teresa i jan Dybiec
alina i Stanisław Gorzelany
marianna i marian Sobolewscy

Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratuluje-
my i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.

W dniu 8 listopada 2022 roku Wójt gminy słupno Marcin zawadka 
przekazał jednostce osp słupno kamerę termowizyjną flir K33 oraz 
5 kpl ubrań specjalnych zakupione w ramach zadania osp-2022. 
Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 40 500,00 zł., z czego 
dotacja z Samorządu Województwa mazowieckiego – 20 000,00 zł., 
budżet Gminy Słupno – 20 500,00 zł. 
Podczas przekazania obecni byli Zastępca Dyrektora Departamentu 
organizacji – Dyrektor Delegatury w Płocku tomasz Kominek, Prezes 
oSP Słupno Dariusz orłowski, naczelnik oSP Słupno Krzysztof ró-
żalski oraz członek oSP Słupno Piotr maksymow.
W ramach projektu „maZoWiecKie StraŻnice oSP-2022” prze-
prowadzono modernizację budynku oSP cekanowo w zakresie insta-
lacji fotowoltaicznej garażu strażnicy. Prace zrealizowane zostały 
przy udziale środków otrzymanych od Samorządu Województwa 
mazowieckiego. całkowity koszt modernizacji wyniósł 47 857,82 
zł. Samorząd Województwa mazowieckiego sfinansował kwotę 30 
000,00 zł, budżet Gminy Słupno – 17 857,82 zł.
#mazowszepomaga , #programywsparcia , #solidarnośćmazowiecka
„Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współ-
finansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach zadania OSP-2022”

KoleJne 
nieruCHoMoŚCi 
Wolne od azBestu
ponad 83 tony eternitu odebrano i zutylizowano w 2022 r. w ra-
mach „programu usuwania wyrobów zawierających azbest na te-
renie gminy słupno”. na realizację zadania gmina przeznaczyła 
własne środki budżetowe, a także pozyskała dotację w wysokości 
13.376,00 złotych z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowi-
ska i gospodarki Wodnej w Warszawie oraz narodowego fundu-
szu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.
Właścicielom nieruchomości, na których nadal znajdują się wyroby 
azbestowe, przypominamy o obowiązku corocznej inwentaryzacji 
poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje 
się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”. „informację” na-
leży sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden składa się 
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku do Wójta Gminy - osoby 
fizyczne, niebędące przedsiębiorcą lub do marszałka Województwa 
– podmioty gospodarcze. Drugi egzemplarz przechowuje się przez 
okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „informacji”. 
aktualne dane z inwentaryzacji wprowadzane są do bazy azbesto-
wej i stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe na usu-
wanie wyrobów azbestowych. 
Druk „informacji” dostępny jest na www.slupno.eu/gminnagospo-
darkaodpadami/azbest 

as.
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„pieŚń o teJ, Co nie zginĘła”
11 listopada to symboliczna data, upamiętniająca święto odzy-
skania niepodległości przez polskę.
W dniu niezwykle uroczystym, bliskim sercu każdego Polaka, 
w przeddzień 11 listopada, mieszkańcy gminy Słupno licznie spo-
tkali się w Szkole Podstawowej w liszynie na Wieczornicy Patrio-
tycznej, zorganizowanej przez Gminny ośrodek Kultury Słupno przy 
współudziale szkół podstawowych oraz cuS Słupno. uroczystość 
rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polskiego przy 
akompaniamencie Gminnej orkiestry Dętej. następnie uczniowie 
szkół podstawowych, młodzież z GoK Słupno oraz harcerze i zuchy 
krótkimi przedstawieniami i pięknymi piosenkami zabrali zgroma-
dzonych na wspólną wędrówkę po kartach historii. Wieczór uświet-
nił występ aleksandry Ziemińskiej, która przy akompaniamencie 
gitarzysty Pawła machały, zaczarowała swoim głosem przybyłych 
gości. jednak największe emocje towarzyszyły zebranym, podczas 
wspólnego śpiewania znanych pieśni patriotycznych, któremu prze-
wodził proboszcz parafii Święcieniec, ks. Waldemar obrębski. 
organizatorzy zadbali o wyjątkowy klimat, piękny wystrój i choreo-
grafię, były również śpiewniki dla każdego uczestnika i biało-czer-
wone kotyliony. tradycyjnie, nie zabrakło również, rosołu z gęsiny 
i rogali świętomarcińskich. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji uroczystości upamiętniającej tak ważne dla 
nas, historyczne wydarzenie. 

Bożena Wernik 
dyrektor gminnego ośrodka Kultury słupno z/s w Cekanowie

spotKanie WigiliJne po lataCH przerWY
Święta Bożego narodzenia to doskonała okazja do spotkania, 
złożenia życzeń przy opłatku oraz wspólnego śpiewania kolęd. 
po długiej przerwie związanej z pandemią (1098 dni) Wójt Marcin 
zawadka ponownie zaprosił Mieszkańców gminy słupno na spo-
tkanie Wigilijne zorganizowane w szkole podstawowej w słup-
nie. gospodarz przekazał serdecznie życzenia obecnym gościom, 
ale również tym, którzy tego dnia nie mogli być wspólnie z nami. 
do życzeń dołączyli się z ciepłym słowem prowadzący dzisiejszą 
uroczystość Magdalena szochner-siemińska - dyrektor Cus oraz 
Waldemar Kaczorowski - dyrektor szkoły w słupnie. 
Przedświąteczne spotkanie umilił występ dzieci z Samorządowe-
go Przedszkola „niezapominajka” w Słupnie oraz uczniów ze szkół 
podstawowych w Słupnie, liszynie i Święcieńcu. ogromne wrażenie 
zrobił koncert kolęd w wykonaniu orkiestr dętych ze Słupna, Gole-
szyna i Gozdowa pod batutą kapelmistrza edwarda Wielgóckiego. 
młodzi artyści zagrali i zaśpiewali najbardziej znane kolędy, a do 
wspólnego śpiewania dołączyli mieszkańcy. nie zabrakło domowego 
poczęstunku, gorącego barszczu, tradycyjnych, wigilijnych pierogów 
i makowca. organizatorzy przygotowali również opłatek.
W czasie spotkania Wójt wręczył młodym mieszkańcom prezenty 
od Świętego mikołaja wysłane w liście podczas Gminnych mikołajek.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za liczne przybycie, ciepłe sło-
wa i świąteczne życzenia.
ogromne brawa dla organizatorów za prawdziwą świąteczną atmos-
ferę jaka nam towarzyszyła przez cały czas trwania spotkania. MK
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„gMinne MiKołaJKi”
Mikołajki już za nami! 4 grudnia plac przed urzędem gminy w słup-
nie zmienił się w Krainę Świętego Mikołaja. ten wyjątkowy gość, 
w swoim fotelu czekał na dzieci, które mogły zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie i wysłać swój list w poczcie mikołajowej. Wśród 
zielonych choinek, łańcuchów świetlnych i ozdób świątecznych, 
na Jarmarku Bożonarodzeniowym, mieszkańcy zaopatrywali się 
w ozdoby świąteczne, zabawki i różnego rodzaju słodkości. Były 
rozgrzewające herbatki i gorąca czekolada, bigos i ciepły barszczyk. 
Wśród atrakcji nie zabrakło również niezawodnych druhów z oSP 
Słupno i ich bojowego wozu strażackiego, który chętnie zwiedzało 
wielu młodych, może przyszłych strażaków. 
Punktem kulminacyjnym tej imprezy były oczywiście występy. Sceną 
zawładnęli młodzi artyści. Gminny ośrodek Kultury reprezentowali anna 
Stańczak i grupa taneczna Pauliny Walczak, Przedszkole „niezapominaj-
ka” dwie grupy „biedronki” i „Puchatki”, które swymi występami rozba-
wiły całą publiczność. Występy przygotowali również uczniowie szkół 
podstawowych ze Święcieńca, liszyna oraz Słupna. Wszystkie występy 
naszych młodych artystów nagrodzone zostały gromkimi brawami.
Wójt Gminy Słupno – marcin Zawadka wręczył nagrody w konkursie 
plastycznym „Kartka Świąteczna – boże narodzenie 2022” oraz na-
grody dla zwycięzców i uczestników turnieju fifa 2022. jak co roku 
Gmina włączyła się w pomoc charytatywną. tym razem utworzy-
liśmy zabawę fantową na rzecz Klaudii Kaszanek- mieszkanki gmi-
ny, która choruje na glejaka. Przekazaliśmy jej kwotę blisko 2800 zł. 
Wszystkim darczyńcom dziękujemy. 
chociaż było zimno, na placu przed urzędem Gminy Słupno atmos-
fera była gorąca. bardzo dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. 
Do zobaczenia za rok!

Bożena Wernik 
dyrektor gminnego ośrodka Kultury słupno z/s w Cekanowie



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | listopad-grudzień 2022 roK 7Pomoc SPoŁecZna

Wolontariat
Jak co roku, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy dzień Wolon-
tariusza.
Z tej okazji w dniu 3 grudnia 2022 r. mieliśmy możliwość spotkania 
się z wolontariuszami w Klubie Wolontariatu w Słupnie. była to oka-
zja do podkreślenia wyjątkowej roli wszystkich osób, które wykonują 
bezinteresowną pracę, a ich społeczne zaangażowanie jest ogrom-
ne. Wolontariusze są nieodłączną częścią funkcjonowania naszej 
gminy, doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili 
się swoimi działaniami i zachęcili tych, którzy na razie stoją z boku.
Życzymy Wam zapału do nowych wyzwań, radości ze spotkań 
z ludźmi, którym pomagacie i poczucia, że warto to robić! to dzięki 
takim osobom jak Wy ten Świat jest na tak! bardzo Wam dziękujemy 
za to, że jesteście i swoim bezinteresownym pomaganiem czynicie 
ten świat pięknym!



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | listopad-grudzień 2022 roK8 Pomoc SPoŁecZna

dodateK eleKtrYCznY - to KoleJnY sposóB 
rzĄdu na CzasY KrYzYsu energetYCznego. 
WnioseK od 1 grudnia 2022!
dodatek elektryczny 1000 zł i 1500 zł przewidziany jest dla tych 
gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wyko-
rzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 
1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 
31 marca 2023 r.
gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?
Wnioski będzie można składać w centrum usług Społecznych 
w Słupnie ul. Warszawska 26a, pok. nr 15, 16 - w godz. pracy cen-
trum, tj. pn. 9.00-17.00; wt.-pt. 8.00-16.00. Wnioski można składać 
osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PuaP. 
dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?
ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbior-
ców energii elektrycznej w 2023 roku przewiduje jednorazowy 
dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zu-
żywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują 
pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, nato-
miast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 
mWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!
trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fo-
towoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. nawet jeśli mają też 
pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodar-
stwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikro-
instalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.
Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domo-
wym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę do-
datku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pelet, gaz 
lPG, drewno kawałkowe czy olej opałowy.
Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki
co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem 
zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. nowelizacja 
ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elek-
trycznych na jeden adres i piec współdzielony. „jeśli pod jednym 
adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw 
domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła 
ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych 
będzie przyznany dodatek elektryczny”. 

dodatek elektryczny także bez deklaracji CeeB i wniosku
W nowych przepisach z 27 października zapisano, że, dodatek elek-
tryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa 
domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do ceeb do dnia 11 
sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowi-
skowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest 
energia elektryczna.

W ramach projektu „Centrum usług społecznych w gminie słup-
no” przeprowadzane są cykliczne spotkania pn. „prowadzenie 
animacji społeczności lokalnej na terenie gminy słupno”.
Spotkania odbywają się w centrum usług Społecznych w Słup-
nie, w Świetlicy w Wykowie, w Świetlicy w nowym Gulczewie oraz 
w Klubie Wolontariatu. miejsca spotkań mają na celu dotarcia do jak 
największej liczby osób zamieszkałych teren Gminy Słupno oraz ich 
integrację w środowisku lokalnym.
różnorodność działań animacyjnych pozwoliła na wyłonienie wspól-
nych działań, pobudzanie do aktywności jak również zaangażowania 
mieszkańców Gminy Słupno do wspólnie spędzonego wolnego czasu. 
Doskonałym sposobem na obudzenie energii ponownie, na zwiększenie 
zaangażowania swojego i ludzi jest powrót do pasji, do obudzenia tej pasji 
w sobie na nowo, do rozpalenia swojego wewnętrznego ognia. Sposo-
bem na rozpalenie tego ognia jest umiejętność odkrycia, swoich talentów 
i wartości, które kiedy wykorzystujemy na co dzień stają się dla nas na 
nowo powodem do większej radości z życia. Dlatego też zajęcia począw-
szy od nauki tańca nowoczesnego poprzez zajęcia manualne np. wytwa-
rzanie mydełek, świec przyczyniły się do odkrycia swoich zdolności. 
nie zabrakło również tematyki poświęconej bezpieczeństwa na dro-
dze z wykorzystaniem alkogogle – uczestnicy mogli doświadczyć 
jak zmienia się sposób postrzegania, odbierania bodźców i reakcji po 
spożyciu alkoholu jak również mieli możliwość sprawdzić swój re-
fleks i czas reakcji. Warsztaty z ratownictwa medycznego przyczy-
niły się do podniesienia umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej ćwicząc na fantomach.

aniMaCJe
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W saMorzĄdoWYM przedszKolu 
„niezapoMinaJKa” dużo siĘ dzieJe….
dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej 
ojczyzny. obchodzone co roku narodowe Święto niepodległości 
stało się już tradycją w naszym przedszkolu. 
W zorganizowanej uroczystości wzięły udział wszystkie dzieci. Każ-
da grupa przygotowała flagę Polski, która stała się częścią wspól-
nej dekoracji. Przedszkolaki ubrane były w stroje galowe, do których 
przypięto biało – czerwone kokardy narodowe. Grupy zaprezentowa-
ły wybraną przez siebie piosenkę, wiersz bądź układ taneczny o te-
matyce patriotycznej. Podczas uroczystości dzieci utrwaliły poznane 
wcześniej pojęcia takie jak: niepodległość, flaga, hymn, godło oraz 
poznały postać józefa Piłsudskiego. Kształtowały również postawę 
szacunku do historii naszego kraju oraz symboli narodowych.
Społeczność Przedszkola „niezapominajka” uroczyście odśpiewała 4 
zwrotki hymnu narodowego „mazurek Dąbrowskiego”. tym samym 
po raz piąty uczestniczyła w akcji ministerstwa edukacji 
i nauki – „Szkoła do hymnu”. jej celem jest zachęcenie młodego po-
kolenia Polaków do wspólnego przeżywania Święta niepodległości 
oraz kształtowanie postawy patriotycznej. W przedszkolu od naj-
młodszych lat dzieci zapoznają się w ramach zajęć i zabaw eduka-
cyjnych z mapą Polski, historią naszego kraju, wybranymi legendami, 
zabytkami, znanymi Polakami, itd. barwy ojczyste, flagę 
i godło rozpoznają już najmłodsze przedszkolaki. udział w akcji bu-
duje poczucie przynależności narodowej i jest wyrazem naszego sza-
cunku wobec symboli narodowych.
Dzień niepodległości był bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu 
i mamy nadzieję, że zapadnie na długo w pamięci małych Polaków.
nasze Przedszkole często angażuje się w akcje charytatywne dla 
potrzebujących. odgrywają one dużą rolę – uczą dzieci życzliwości, 
tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec 
cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności 
za siebie i drugiego człowieka.
jedną z nich była akcja „Dzień piżamy, czyli jak obudzić w sobie anio-
ła?” 28 października nasze niezapominajkowe przedszkole na znak 
solidarności z dziećmi chorymi onkologicznie wzięło udział w ogól-
nopolskiej akcji charytatywnej „Dzień piżamy”. Pomysłodawcą dzia-
łania jest fundacja „Gdy liczy się czas”, została ona założona przez 
rodziców dzieci, które chorowały i chorują miesiącami lub latami na 
chorobę nowotworową. fundacja wspiera dzieci przebywające na od-
działach onkologicznych, zakupuje pompy do chemioterapii i wspiera 
budowę ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci po leczeniu onkologicz-
nym. Dla wielu podopiecznych fundacji piżama stała się nieodłącz-
ną częścią codzienności. Dlatego, aby okazać nasze zjednoczenie 
i wsparcie wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom, tego 
dnia zmieniliśmy nasze codzienne ubranie w piżamę, szlafrok. 
celem akcji było przede wszystkim promowanie aktywności proz-
drowotnej, postawy empatycznej, integracja społeczności przed-
szkolnej oraz wsparcie dzieci i młodzieży na oddziałach onkologii. 
Dzień Piżamy to dzień pełen wrażeń i niesamowite przeżycie dla 
dzieci i nauczycieli. Podczas tego dnia odbyły się różne atrakcje mię-
dzy innymi wspólne czytanie bajki przez Panią Dyrektor oraz Wice-
dyrektor, zabawy muzyczno - ruchowe z wykorzystaniem ulubionej 
podusi oraz kawiarenka ze słodkościami przygotowanymi przez na-
uczycieli oraz pracowników przedszkola. Dzieci wykonały również 
prace plastyczne związane z nocnym ubrankiem. na podwieczorek 
nie zabrakło także cieplutkiego kakao oraz smacznych babeczek. to 
był wspaniały dzień, wypełniony nie tylko działaniami zdrowotny-
mi, ale również super zabawą i dobrymi uczynkami. ta akcja uczy 
dzieci wrażliwości na potrzeby innych. otworzyła również jeszcze 
bardziej nasze serca na pomaganie. Dzięki zaangażowaniu nauczy-
cieli, dzieci i rodziców udało nam się wesprzeć fundację finansowo. 
na wsparcie dzieci dotkniętych chorobą nowotworową zebraliśmy 
razem 1635 zł. cała kwota została przekazana na konto fundacji. 
Z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy wszystkim za ofiarowaną 
„cegiełkę” na rzecz chorych. 
Wielkimi krokami zbliża się najbardziej wyczekiwany przez wszyst-
kie dzieci okres w roku - czas radości i spełnienia marzeń. nie mie-
liśmy wątpliwości, to już ten czas, by pośpieszyć z pomocą tym, 
którzy jej najbardziej potrzebują. Po raz kolejny nasze przedszkole 
zorganizowało zbiórkę pod hasłem „mikołajkowa niespodzianka” 
na rzecz dzieci z ośrodków opiekuńczo-Wychowawczych w Płoc-
ku. Dla ich mieszkańców oprócz trosk i ciepła, potrzebna jest także 
pomoc rzeczowa. Dzięki hojności rodziców nasza placówka zgro-
madziła dużo potrzebnych rzeczy, tj.: przybory szkolne, kosmetyki 
oraz słodycze. Podopieczni ośrodków ucieszyli się z otrzymanych 
prezentów oraz przekazanych życzeń świątecznych od naszej spo-
łeczności przedszkolnej. 
Podjęte przez nas działania uczą większej wrażliwości na potrzeby 
i problemy innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy 
zdziałać więcej! nie byłyby one możliwe bez ogromnego zaangażo-
wania ze strony rodziców i dzieci. jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 
Pamiętajmy - Pomaganie uskrzydla - i tak niewiele potrzeba by wy-
wołać uśmiech na czyjejś twarzy.

Marlena szóstak, Joanna Jeziorska

życzymy Wesołych Świąt Bożego narodzenia
rodzinnego ciepła i wielkiej radości.
odpoczynku od codziennych trosk,

Świąt niosących nadzieję na jeszcze lepszy rok.

dyrektor samorządowego
przedszkola „niezapominajka”

wraz z całą społecznością przedszkolną
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proJeKt staCJa Śniadanie
W dzisiejszych czasach nie każdy wie jak ważną rolę odgrywa 
śniadanie. W szkole podstawowej im. ziemi Mazowieckiej w ra-
mach zwiększenia świadomości pracowników szkoły, uczniów i ich 
opiekunów oraz szerszej społeczności lokalnej wdrożono projekt 
„staCJa Śniadanie”. pomysłodawcą akcji są nauczyciele eduka-
cji wczesnoszkolnej, natomiast za realizację różnych etapów od-
powiadają wszyscy pracownicy szkoły we właściwym dla danego 
poziomu nauczania zakresie. inicjatywa powstała na kanwie ogól-
nopolskiego programu „Śniadanie daje moc” jednak jej ostateczny 
zarys jest już nowatorskim ujęciem tematyki związanej z zasada-
mi zdrowego żywienia. 
realizacji programu towarzyszyło hasło „minDful eatinG”. aby 
zrozumieć, czym jest „mindful eating”, należy najpierw zapoznać 
się z definicją mindfulness. mindfulness to szeroko rozumiana sa-
moświadomość. W swoim głównym założeniu ma przede wszystkim 
dążenie do bycia w pełni uważnym, świadomym i obecnym „tu i te-
raz”, bez osądzania siebie i otoczenia. W takim ujęciu mindful eating 
można zdefiniować jako bycie w pełni obecnym i świadomym pod-
czas spożywania posiłków, zatrzymanie się na stacji posiłek, zwra-
cając uwagę między innymi na: smak, teksturę oraz aromat posiłku; 
emocje, jakie towarzyszą, podczas spożywania posiłku; rodzaj spo-
żywanego posiłku, głód fizyczny oraz moment, w którym następuje 
jego zaspokojenie (uczucie sytości).
Świadome jedzenie to również możliwość utraty zbędnych kilogra-
mów, redukcja zbyt szybkiego pochłaniania posiłków, a w konsekwen-
cji – lepsze samopoczucie. ideą akcji „Stacja ŚniaDanie” w Szkole 
Podstawowej im. Ziemi mazowieckiej w liszynie jest zatrzymanie się 
na stacji śniadanie i świadomy wybór co i jak można zjeść, dlaczego 
jest to ważny element życia oraz które elementy mindful eating moż-
na wykorzystać w codziennej celebracji posiłku w domu. 

Projekt miał za zadanie wykształcenie u dzieci postaw prozdrowot-
nych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazy-
wanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów 
dla zdrowia szkodliwych, poszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowego 
żywienia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzyma-
nia zdrowia, zapoznanie z teorią „mindful eating”, bezpieczne wy-
korzystanie sprzętów zakupionych w ramach projektu „laboratoria 
przyszłości”, kształtowanie nawyku spożywania świeżej żywności, 
poznanie zasad savoir-vivre przy stole. Dodatkowo uczniowie zapo-
znali się z zasadami zdrowego odżywiania oraz piramida pokarmo-
wa, obejrzeli prezentację multimedialną „mindful heating – stacja 
sniadanie” zaprezentowaną przez p. marię natkowską,, nauczyli się 
jak planować poszczególne posiłki oraz dowiedzieli się jaka jest rola 
aktywności fizycznej. Projekt realizowano od 14.11-28.11.2022 r. W ra-
mach jego realizacji odbyły się różne inicjatywy: 
•	 Warzywa i owoce na co dzień i od święta - przygotowanie soku 

warzywno - owocowego z wykorzystaniem sprzętu zakupionego 
w ramach programu laboratoria przyszłości.

•	 „mindful eating”- prezentacja multimedialna do wykorzystania na 
zajęciach.

•	 jak jedzenie wpływa na zdrowie - film edukacyjny.
•	 uczymy dzieci zdrowego odżywiania - pogadanka dla rodziców.
•	 Stacja śniadanie - wspólne śniadanie przygotowane przez dzieci, 

rodziców i nauczycieli.
•	 „moje śniadanie” - konkurs fotograficzny (przygotowanie propo-

zycji zdrowego śniadania w domu i przesłanie zdjęcia za pomocą 
mobidziennika).

•	 Spotkanie z dietetykiem
Dzień z posiłkiem, który daje moc to świetna zabawa, dzięki której świa-
domi uczniowie mogą przygotować pyszne i zdrowe jedzenie. akcja była 
dla uczniów wspaniałą zabawą, integracją podczas prac grupowych oraz 
zwiększyła ich świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniada-
nia w diecie człowieka. realizacja projektu „Stacja SniaDanie” zakoń-
czyła się sukcesem i na pewno nie jest to jego ostatnia edycja.

Maria natkowska
wychowawca klasy 1

KieruneK: KĘpa oŚniCKa!
25. października, niedziela. zimno, lekki deszcz. Jednak dla przy-
gody warto znieść tego rodzaju niedogodności. Świetnie poradzili 
sobie z nimi uczniowie ze szkoły w liszynie. uczestniczyli w nie-
samowitej wyprawie i na pewno zapisali ją na długo w pamięci. 
Zamiast siedzenia przed ekranem wybrali wyjątkowy rejs po 
Wiśle i jednocześnie lekcje z zakresu biologii, geografii i historii. 
Zobaczyli kormorany, białe czaple, działalność bobrów… Pereł-
ką jednak było odkrycie miejsca na mazowszu, o którym mało 
kto wie. Pobyt na bezludnej wyspie koło Płocka jest rzadkością, 
a dzięki nauczycielom oraz p. michałowi Szymajdzie (ze Stowa-
rzyszenia miłośników Wisły Przystań 624) dzieci odkryły Kępę 
ośnicką i podziwiały jej bogatą florę. co prawda nie spotkały 
olendrów, ale widziały ślady ich osadnictwa i posłuchały o tym, 
jak zorganizowali sobie życie na kępie. efektów dodatkowych do-
starczyły informacje o działaniach wojennych z XiX i XX wieku. 
relacja filmowa na stronie szkoły – zapraszamy. 

inka

W dzisiejszych czasach w których jest tyle zła, agresji, wszystkim 
brakuje czasu, staramy się na chwilę zatrzymać, aby uczyć dzieci 
poszukiwania wzorców do naśladowania i uwrażliwiania ich na po-
trzeby innych ludzi.
bal Wszystkich Świętych, który odbył się 27 października w SP im 
Ziemi mazowieckiej w liszynie, był znakomitą okazją, by uczniowie 
mogli przekonać się, że święci mogą być takimi autorytetami- wzo-
rami do naśladowania, a zostanie świętym nie jest czymś nieosiągal-
nym. Poznając osoby godne czci i szacunku możemy naśladować je 
w codziennym życiu. a bycie świętym to nie umartwianie się i smu-
tek, ale właśnie odwrotnie - radość z życia, dzielenie się z innymi i by-
cie dobrym dla innych. 
jan Paweł ii wypowiadając słowa: „człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” sam potwierdzał je swoim codziennym życiem.
Zgodnie z tymi słowami chcemy przekazywać innym jak najwięcej do-
bra i czerpać radość z tej bezinteresownej pomocy. W związku z tym, 
w naszej szkole podejmowaliśmy różne działania charytatywne:
•	 Z okazji Dnia Seniora uczniowie naszej szkoły przygotowali kart-

ki z życzeniami dla osób starszych z Gminnego ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupnie

•	 Zbieraliśmy pieniądze na zakup karmy dla schroniska w Płocku
•	 W związku z Vi Światowym Dniu ubogich, na prośbę caritas Die-

cezji Płockiej, dołączyliśmy do zbiórki przyborów toaletowych 
i artykułów higienicznych dla osób bezdomnych i potrzebujących. 

Wszystkie te akcje mogły się odbyć dzięki dużemu zaangażowaniu 
i wsparciu całej społeczności szkolnej.

e. popowska

poMagaJMY!
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,,Samorząd jest właściwie pracą organizowaną po to, aby jednakowo 
dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…żeby je-
den drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…żeby świad-
czył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworząd-
ności… To nie tylko praca, ale i walka…w obronie porządnych, dzielnych 
i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”
Janusz Korczak

Samorząd uczniowski rozpoczął swoją działalność w Szkole Podsta-
wowej im. małego Powstańca w Święcieńcu na początku września 
kampanią wyborczą. było to bardzo ważne wydarzenie dla całej spo-
łeczności szkolnej, gdyż uczniowie świadomie dokonali wyboru swo-
ich przedstawicieli na cały rok szkolny. 
W pierwszym semestrze roku szkolnego Samorząd uczniowski pro-
wadził swoją działalność, która była widoczna na wszystkich płasz-
czyznach życia szkoły. informacje o wydarzeniach 
z życia szkoły, inicjowane przez Samorząd uczniowski, umieszczane 
były na szkolnych korytarzach w formie plakatu oraz na stronie in-
ternetowej szkoły.

Październik był bardzo pracowitym miesiącem. 7 października obcho-
dziliśmy Światowy Dzień tabliczki mnożenia, jest to inicjatywa skie-
rowana nie tylko do młodzieży i dzieci, ale i dorosłych. Dziewczyny 
z Samorządu uczniowskiego przeprowadziły w szkole test, w którym 
można było uzyskać tytuł ,,mistrza tabliczki mnożenia”.
14 października obchodzone jest Święto edukacji narodowej. Z tej okazji 
Samorząd uczniowski uczestniczył w apelu, podczas którego przygoto-
wał życzenia i upominki dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
28 października odbył się bajeczny bal z okazji Święta Dyni, ile tam 
było księżniczek, czarodziejek, rycerzy i innych postaci z bajek. 
jak co roku, pod koniec listopada nadchodzi cudowna, magicz-
na i jedyna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem 
magii, czarów oraz wróżb. to noc andrzejkowa, która jest wspa-
niałą okazją do cudownej zabawy. Wróżby pobudzają dziecięcą 
wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają przenieść się w świat 
marzeń i fantazji. Dziewczyny z Samorządu uczniowskiego, wraz 
z koleżankami klas 5-8 przygotowały w tym dniu wróżby andrzej-
kowe dla całej społeczności szkolnej. uczniowie mogli dowiedzieć 
się, co czeka ich w przyszłości, jaką są postacią z bajki. Symbole 

wiedzy magicznej, świece i inne elementy dodały tajemniczości 
całej scenerii.
Grudzień jest miesiącem świątecznym, z tej też okazji Samorząd 
uczniowski podjął inicjatywę pod hasłem ,,Przebranie – niepyta-
nie”, która odbyła się 6 grudnia, uczniowie mający czerwony strój lub 
czapkę mikołaja byli zwolnieni z odpowiedzi ustnej. cała społeczność 
szkolna chętnie przyłączyła się do udziału w tej akcji.
Samorząd uczniowski w naszej szkole aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły, włącza się w różnorodne akcje, akademie, uroczystości, ini-
cjuje własne działania; działa na rzecz propagowania wiedzy wśród 
uczniów, współorganizuje życie kulturalne uczniów w szkole. Drugi 
semestr przyniesie jeszcze wiele ciekawych niespodzianek i zorgani-
zowanych wydarzeń.

saMorzĄd

Jazda na płoCK
W listopadzie szkoła podstawowa im. Małego powstańca w Świę-
cieńcu przystąpiła do projektu pt. „Jazda na płoCK 2022 – od-
krywamy kulturę i dziedzictwo historyczne płocka”. Jest to ini-
cjatywa płockiej lokalnej organizacji turystycznej, skierowana 
do uczniów szkół podstawowych z okolic płocka. Celem projektu 
jest zaktywizowanie młodzieży do uprawiania turystyki kulturo-
wej, wzbogacenie świadomości turystyczno - kulturalnej na temat 
Mazowsza płockiego oraz promocja najważniejszych atrakcji tury-
stycznych i kulturalnych płocka
W ramach akcji odbyliśmy dwie wycieczki do Płocka. Pierwsza wizyta 
obejmowała spotkanie z historią miasta i jej władcami Władysławem 
Hermanem i bolesławem Krzywoustym, które poprowadzili wykwa-
lifikowani przewodnicy turystyczni. odwiedziliśmy m. in. bazylikę 
Katedralną, gdzie znajduje się sarkofag władców Polski, Skarbiec 
w muzeum Diecezjalnym, gdzie poznaliśmy historię biblii Płockiej. 
W drugiej części uczestnicy odwiedzili ekspozycję w muzeum mazo-
wieckim w Płocku „X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej 
mazowsza, Polski, europy”, która przedstawia 1000 lat bogatej hi-
storii miasta Płocka. 
Podczas kolejnego wyjazdu dzieci gościły w muzeum Żydów mazo-
wieckich, gdzie dzięki wspaniałemu spotkaniu z dr rafałem Kowal-
skim poznały kulturę i historię Żydów na ziemiach mazowsza. Pre-
zentowane, w nowoczesnej multimedialnej formie, elementy kultury 
Żydów w Polsce na przykładzie kuchni, muzyki, świąt i zwyczajów oraz 
architektury żydowskiej na długo pozostaną w pamięci dzieci. ucznio-
wie spróbowali również pysznej chałki, która jak się okazało pochodzi 
z kuchni żydowskiej, a bardzo często gości na naszych stołach. 
Druga część wycieczki to warsztaty w Płockiej Galerii Sztuki, która 
mieści się w przestronnym, zabytkowym budynku, mykwy żydow-

skiej. W galerii dzieci podziwiały przepiękne obrazy wykonane przez 
młodzież uczącą się w liceach plastycznych oraz mieli okazję praco-
wać z płocką artystami – malarzami. Podczas warsztatów powstały 
piękne witraże, inspirowane światem owadów, według wskazówek 
i rad profesjonalistów.
Punktem kulminacyjnym projektu będzie udział w spektaklu pt.: „opo-
wieść wigilijna” w teatrze Dramatycznym, po którym uczniowie będą 
mieli niepowtarzalną możliwość zwiedzenia kuluarów płockiego teatru.

po pandemicznej przerwie do szkoły podstawowej im. Małego po-
wstańca w Święcieńcu powrócił powiatowy konkurs profilaktycz-
ny pn. „Jestem oK, …”. V edycja konkursu odbyła się pod hasłem 
„Jestem oK, potrafię być offline!” i zgromadziła uczniów klas 
ósmych ze szkół z terenu powiatu płockiego. 
uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą merytoryczną, kreatywnością 
i umiejętnością pracy w grupie. W trakcie rywalizacji rozwiązali quiz te-
matyczny, zaprojektowali koszulkę z logo konkursu i wspólnie z koleżan-
kami i kolegami stworzyli film pt. „jestem oK, potrafię być offline!”.
ideą konkursu była zachęta młodzieży do tworzenia kultury bycia offli-
ne w świecie online. organizatorom zależało na promowaniu spędza-
nia czasu w świcie realnym przy bezpiecznym korzystaniu z zasobów 
świata wirtualnego. Z naszego spotkania powstał spot profilaktyczny, 
który zostanie udostępniony w mediach społecznościowych.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Płockiego 
Sylwestra Ziemkiewicza i Wójta Gminy Słupno marcina Zawadki. 
organizatorzy dziękują Panu Staroście Powiatu Płockiego Syl-
westrowi Ziemkiewiczowi i Pani Zastępcy Wójta Gminy Słupno 
agnieszce ruclak za pracę w jury konkursu i miłe spotkanie.
Składają również serdeczne podziękowania Gminnej Komisji rozwiązy-
wania Problemów alkoholowych w Słupnie, Komendzie miejskiej Policji 
w Płocku i radzie rodziców za wsparcie i pomoc w organizacji konkursu.

KonKurs 
profilaKtYCznY
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Wesołych
Świąt

ŻY C Z Y M Y  W S Z Y S T K I M  
-  B E Z  W Y JĄT K U  -  

A B Y  W  T E  ŚW IĘT A  B OŻE G O  N A R O D Z E N I A  
S P O T K AŁO  W A S  M O R Z E  R A D OŚC I ,  

S Z C ZĘŚC I A  I  W S Z E L K I E J  P O M YŚL N OŚC I .  
N I E C H A J  W  W A S Z Y C H  D O M A C H  

M O C  P R E Z E N T Ó W  D Z IŚ  Z A G OŚC I !  
O B Y  ŚN I E G U  S P A DŁO  W  B R Ó D ,  

A  N A  N A R T A C H  K AŻD Y  Z J EŻDŻAĆ  M Ó GŁ .  
N I E C H  D Z W O N K I  M I K OŁA J A  P I EŚN I  

G R A JĄ ,  A  R E N I F E R Y  P O  N I E B I E  L A T A JĄ .  
G D Y  G W I A Z D A  B E T L E J E M S K A  N I E B O  

R O Z J AŚN I ,  
N I E C H  W  W A S Z Y C H  S E R C A C H  
M IŁOŚĆ  Z  D O B R E M  Z A G OŚC I .

 

„andrzeJKi” 2022
raz w roku zdarza się taki dzień, w którym możemy i wróżyć, i tań-
czyć, i bawić się. to oczywiście andrzejki! 
W Szkole Podstawowe im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie im-
preza andrzejkowa odbyła się w czwartek, 24 listopada. uczniowie 
z klas i-Viii mieli zapewnione mnóstwo atrakcji. były więc wróżby, 
taneczne konkursy i świetna muzyka! ale to nie koniec… rada rodzi-
ców przygotowała suto zastawiony bufet, w którym każdy znalazł 
coś dla siebie: słodkie ciasta, ciasteczka, soki, a nawet hot-dogi. 
Zwieńczeniem tego cudownego wieczoru była wyjątkowa loteria: 
spośród uczestników andrzejkowej zabawy wylosowano 5 szczęśliw-
ców, którzy otrzymali vouchery do kina, empiku i piłki! cieszymy się, 
że wytęskniona, andrzejkowa zabawa odbyła się bez zakłóceń i w tak 
radosnej atmosferze.

ogromnie dziękujemy Wszystkim osobom, które włączyły w jej or-
ganizację, w szczególności Przedstawicielom rady rodziców, bez 
których nie byłaby ona tak udana. 

eliza rokicka

przed-
ŚWiĄteCzne 
KliMatY 
W sp słupno

Już w niedzielę, 4 grudnia, szkoła podstawowa w słupnie rozpo-
częła świąteczne przygotowania do Bożego narodzenia! oczy-
wiście, nie mogło nas zabraknąć na Mikołajkach gminnych. naj-
młodsi uczniowie wspaniale grali, śpiewali i tańczyli w kolędowym 
rytmie, starsi brali udział w licznych konkursach i zbierali laury za 
te, które odbyły się trochę wcześniej.
Zaangażowaliśmy się także w zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy dla 
Klaudii Kaszanek – w loterii fantowej, dzięki wsparciu mieszkańców 
Gminy, zebraliśmy blisko 3 tysiące złotych.
radosna atmosfera przeniosła się do samej szkoły. Świąteczny 
klimat było już widać po przekroczeniu progu budynku – przepięk-
ne dekoracje i ozdoby wydawały się być przygotowane dla samego 
mikołaja, który 6 grudnia od godziny 7.30 witał wszystkich uczniów, 
nauczycieli i rodziców.
ale to jeszcze nie koniec… Święta dopiero przed nami. 

eliza rokicka

„ŚWiĘto Kultur” 
W sp słupno

W związku z rozwiniętą na szeroką skalę migracją, do polskich 
szkół (do naszej również) coraz częściej uczęszczają dzieci róż-
nych narodowości, kultur, religii. odmienność ta budzi w niektó-
rych klasach wiele pytań. Chcemy przyczynić się do propagowa-
nia idei tolerancji, dlatego w dniu 16.11. 2022r. zorganizowaliśmy 
„Święto kultur”.
celem święta było ukazanie dzieciom, że świat jest różnorodny, za-
mieszkiwany przez ludzi wielu kultur, tradycji i religii, ale w tej róż-
norodności nie ma lepszych i gorszych – wszyscy jesteśmy tak samo 
ludźmi i wszystkim należy się szacunek.
Zadaniem klas iV – Viii było przygotowanie krótkiej prezentacji, któ-
ra przedstawiła wybrane państwo pod kątem: zwyczajów, odręb-
ności kulturowych, religijnych. uczniowie zaprezentowali kuchnię, 
muzykę, stroje.
Prezentowane państwa:
1. bośnia i Hercegowina -kl. iV a z wychowawcą p. S. chwiałkowskim
2. meksyk – kl. iV b z wychowawcą p. a. mrozowską
3. Polska – iV c z p. Ł. cieślakiem
4. indie – V a z wychowawcą p. j. jakubowską i p. o. Dziublińską
5. Zjednoczone emiraty arabskie – kl. V b z wychowawcą p. j. czubak
6. Wielka brytania – kl. Vi a z wychowawcą p. K. chmielewską
7. Grecja – kl. Vi b z wychowawcą p. e. rokicką i p. e. tąporowską
8. Hiszpania – kl. Vii z wychowawcą p. e. Kaczorowską
9. francja – kl. Viii a z wychowawcą p. a. owczarek
10. Włochy – kl. Viii b z wychowawcą p. a. bielas
11. ukraina – kl. Viii c z wychowawca p. m. niedbała
Dzisiejszy dzień to była uczta dla ducha i ciała. Dziękujemy wszyst-
kim uczniom, ich rodzicom i wychowawcom za pracę włożoną w przy-
gotowanie dzisiejszego „Święta Kultur”.

anna Mrozowska

spotKanie 
speCJalistóW 
szKolnYCH
17 listopada w szkole podstawowej im. abp. a. J. nowowiejskiego 
w słupnie odbyło się spotkanie specjalistów szkolnych ze współpra-
cujących ze sobą szkół, które zainicjowane zostało przez pedagoga 
szkolnego panią Monikę Wojtylak. Celem spotkania była wymia-
na wiedzy i doświadczeń, doskonalenie kompetencji zawodowych 
oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych. 
podczas spotkania omówione zostały kierunki polityki oświatowej 
na bieżący rok szkolny, zadania i obowiązki pedagoga specjalnego, 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów cudzoziemców.
Zaplanowane zostały również wspólne działania profilaktyczne na 
rok szkolny 2022/2023 oraz wymiana doświadczeń w kontekście 
wykorzystania sprzętu zakupionego z #laboratoriaPrzyszłości. 
W spotkaniu uczestniczyli specjaliści ze Szkoły Podstawowej im. 
Ziemi mazowieckiej w liszynie, Szkoły Podstawowej im. małego 
Powstańca w Święcieńcu, Szkoły Podstawowej w bulkowie, Szkoły 
Podstawowej im. kpr. f. i. Grabowskiego w bodzanowie oraz Szkoły 
Podstawowej im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie.

Monika Wojtylak
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Co noWego W żłoBKu?
gminny żłobek w słupnie od września 2022 roku poszerzył swoją 
działalność o filię w nowym gulczewie. doskonale wpisał się w po-
trzeby młodych rodzin osiedlających się w naszej gminie. obie 
placówki poprzez swoje działania realizują założenia edukacji 
wczesno dziecięcej. żłobek jest szczególnym miejscem ponieważ 
to tu wprost z troskliwych ramion rodzica, wyrusza mały człowiek 
w wielką podróż zwaną edukacją. nasze maluchy czują się u nas 
jak u siebie w domu. poprzez codzienne zabawy, w których dzieci 
aktywnie uczestniczą, rozwijają swoją osobowość, odnoszą pierw-
sze sukcesy i zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne w ży-
ciu każdego człowieka.
W Gminnym Żłobku w Słupnie od dnia 1 października realizowany 
jest projekt edukacyjny „fascynujący świat poznajemy – dotykamy, 
wąchamy, słuchamy, patrzymy i smakujemy!”. celem tego projek-
tu jest stymulowanie zmysłów dzieci poprzez różne zajęcia tema-
tyczne, takie jak: „leśne zabawy”, „Ścieżka sensoryczna”, „jesienne 
owoce i warzywa”, „czekolada”, „Zabawy światłem i kolorem”, „Sen-
soryczny sweter renifera radzia”, „masy sensoryczne”, „Święta 
pachnące piernikami”. 
W dniu 22 października w Żłobku w nowym Gulczewie odbyło się 
„Pasowanie na Żłobkowicza”. był to wyjątkowy dzień, ponieważ 
dzieci przeżywały swoją pierwszą najważniejszą uroczystość. 
odświętnie ubrane pięknie przedstawiły krótki program arty-
styczny i odbyło się pasowanie każdego malucha na prawdziwe-
go żłobkowicza.
Dzieci z naszej gminy otoczone są z wielką troską, dba o nie wykfali-
fikowany personel, oddając im całe serce. uśmiech dzieci i radość są 
dla nas największą nagrodą.
jak każdego roku wielkim przeżyciem dla dzieci są Święta bożego 
narodzenia: pojawienie się choinki, migających światełek i spotkanie 
ze Świętym mikołajem.
Pełnych ciepła, spokoju i radości świąt bożego narodzenia oraz po-
myślności i sukcesów w nowym roku, życzy Państwu Dyrektor i Pra-
cownicy Gminnego Żłobka w Słupnie oraz filii w nowym Gulczewie.

ewelina Walczak i Wioletta dąbrowska
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Co to Jest 
e-reJestraCJa?

noWa neuCa-Med W słupnie

e-rejestracja to możliwość zapisania się do lekarza drogą elektro-
niczną za pomocą narzędzi internetowych. e-rejestracja działa 24 
godziny na dobę siedem dni w tygodniu. 

dlaczego warto wybrać zapis przez e-rejestrację? 
Dzięki tej możliwości zapiszesz się na konsultację nie ruszając się 
z domu. to duże udogodnienie oraz oszczędność czasu, zaletą jest 
również możliwość zarejestrowania się w dni wolne od pracy. 
rejestracja online daje pełną kontrolę nad zapisem bez pośpiechu na 
konkretny dzień, godzinę do Specjalisty do którego chcesz się udać. 

Skorzystaj z możliwości jakie daje nowoczesna technika. rejestracja 
online jest teraz na wyciągnięcie ręki, wystarczy wejść w link poniżej. 

https://przychodnie.swiatzdrowia.pl/ron-www/
przychodnia-lekarska-swiat-zdrowia-rodzina
-slupno-Miszewska-8a

Wybrać imię i nazwisko lekarza oraz termin. 

Jeżeli pierwszy wolny termin nie jest dogodny, 
można rozszerzyć zakres terminów.

po wybraniu odpowiedniej daty należy podać 
swoje dane i umówić termin.
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JaKi ŚluB WYBraĆ W noWYM roKu?
zawarcie związku małżeńskiego to bardzo ważna chwila w życiu 
każdego człowieka, a w szczególności dla narzeczonych. dlatego 
zawsze staramy się aby był to dzień wyjątkowy, który zapadnie 
w pamięci każdego gościa. Jedną z najbardziej popularnych form 
małżeńskich jest ślub cywilny lub ślub w plenerze a alternatywą 
dla tej tradycyjnej formy okazuje się że jest ślub humanistyczny 
lub też humanistyczny połączony ze ślubem cywilnym.
o tym temacie pisaliśmy w poprzednim numerze naszego biuletynu. 
Przypomnijmy: Ślubu humanistycznego udziela tzw. mistrz ceremo-
nii, którym może być nawet osoba z waszej rodziny. tego typu uro-
czystość nie ma też żadnych reguł. oparta jest na stworzonym przez 
młodych i celebranta scenariuszu, a przysięgi są oczywiście przygo-

towane przez parę młodą. należy pamiętać, że w razie jakichkolwiek 
problemów związanych z formalnościami (dokumenty z ambasady, 
brak terminu, problem z miejscem plenerowym), zawsze można za-
prosić gości na ślub humanistyczny, czyli osobistą, emocjonalną cere-
monię, która może odbyć się w dowolnym miejscu. Sednem całej ce-
remonii jest przysięga nie przed księdzem, czy urzędnikiem, a drugim 
człowiekiem. co ciekawe, nie ma ona charakteru prawnego, w związ-
ku z czym oficjalnie nie jesteście małżeństwem. Potem ślub cywilny 
można zawrzeć tylko w obecności świadków w dogodnym terminie, 
żeby prawnie przypieczętować związek małżeński. 
redakcja biuletynu chcąc zachęcić jeszcze bardziej do takiej formy 
zaślubin dotarła do nowożeńców martyny i marka, którzy w kilku 

zdaniach opowiedzieli o swoich wrażeniach ze ślubu humanistyczne-
go akurat w tym przypadku połączonego ze ślubem cywilnym, który 
odbył się w październiku w 2022 roku na terenie gminy Słupno :
RED.: Skąd wziął się pomysł na ślub humanistyczny połączony z cy-
wilnym?
noWoŻeŃcy: od samego początku wiedzieliśmy, że nie bierzemy 
pod uwagę ślubu kościelnego. byliśmy zdecydowani na ślub cywil-
ny. niestety - śluby cywilne to często 10-15 minutowa formuła, którą 
chcieliśmy trochę urozmaicić i przede wszystkim spersonalizować. 
inną kwestią jest fakt, iż datę ślubu można zarezerwować nie szyb-
ciej, niż pół roku przed wybraną datą - a jak wiemy, większość usłu-
godawców rezerwuje się zwykle dużo wcześniej. rozważaliśmy więc 
opcję ślubu cywilnego dla rodziców i rodzeństwa i ewentualną cere-
monię humanistyczną w dniu wesela. Ponadto, hasło „ślub humani-
styczny” wzbudza wciąż jednoczesny zachwyt i strach, bo w Polsce 
jest to forma mało znana. Wielu urzędników nie zgadza się na taką 
formę, więc gdy trafiliśmy do urzędu Stanu cywilnego w Słupnie 
i usłyszeliśmy takie połączenie „to bardzo ciekawy pomysł”, to ka-
mień spadł nam z serca, wiedzieliśmy że ten dzień będzie dokładnie 
taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
RED.: Czy spełniło się Wasze marzenie o ślubie?
noWoŻeŃcy: nasz ślub był lepszy, niż sobie wymarzyliśmy. mo-
gliśmy zaangażować naszych bliskich, mieliśmy wspaniałą oprawę 
muzyczną, mogliśmy przeczytać własne przysięgi. Goście wysłuchali 
historii naszego związku, mogli się z nami śmiać i wzruszać. nawet 
najtwardsi potrafili uronić łzę.
RED.: Czy chcielibyście przeżyć go jeszcze raz?
noWoŻeŃcy: Dzień ślubu i wesela to ogromne emocje i czas, któ-
ry pędzi, jak nigdy wcześniej. Po kilku tygodniach, gdy emocje już 
opadły, moglibyśmy przeżyć to jeszcze raz, na luzie i bez stresu „czy 
wszystko wyjdzie”. co ciekawe - nic byśmy nie zmienili. ten dzień 
miał być dokładnie taki, jaki był.
RED.: Co powiedzielibyście sobie w przyszłości załóżmy że przeczy-
tacie ten artykuł w 10 rocznice ślubu?
noWoŻeŃcy: W przeciwieństwie do ślubu cywilnego, ślub humani-
styczny daje nam możliwość.... wzięcia go jeszcze raz. możemy zrobić 
ceremonię odnowienia przysięgi lub po prostu uroczystość z okazji rocz-
nicy ślubu, napisać nowe przysięgi i je porównać. mamy jednak ogromną 
nadzieję, że to, co przysięgaliśmy, będzie niezmienne i spełnione.

Monika Błaszczykzdjęcie: archiwum prywatne 
Marka i Martyny


