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Odpadów zielonych przybywa w zawrotnym tempie 

 W porównaniu z rokiem 2021 masa bioodpadów wzrosła aż o 30 %. Zatrzymajmy się 
dłużej przy tej frakcji odpadów. Szacuje się, że 20% masy bioodpadów stanowią odpady 
kuchenne (obierki, resztki warzyw), a aż 80% bioodpadów  to odpady zielone pochodzące z 
pielęgnacji ogrodów (trawa, liście, gałęzie). Według ekspertów bioodpady stanowią 
najbardziej problematyczną frakcję, a jej segregacja i zagospodarowanie generują wysokie 
koszty. A wyższe koszty uderzają w mieszkańców przez wzrost opłaty śmieciowej. 
W Polsce brakuje zaawansowanych technologicznie instalacji przekształcających frakcję bio. 
Problemem są również zbyt niskie limity przyjęć frakcji bio dla poszczególnych instalacji, 
określone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Do tego dochodzi uciążliwy i 
kosztowny proces certyfikacji dla zakładów chcących przetwarzać tę frakcję na kompost. 
Przekłada się to na cenę odbioru i zagospodarowania bioodpadów, która sięga 1000 zł za tonę. 

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie, aż 10,00 zł to 
koszty odbioru i zagospodarowania bioodpadów. Wynika to z wysokiego blisko 30-
procentowego udziału tej frakcji w ogólnej masie odbieranych od mieszkańców odpadów. Dla 
porównania w gminie Radzanowo w 2021 r. udział procentowy bioodpadów wynosił 11,2%, w 
gminie Bodzanów 9,6%, w gminie Brudzeń Duży 8,2%, a w gminie Słubice zaledwie 6,4%. Ilość 
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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: biuro@drukarniaszmydt.com

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

miłość nie jedno ma imię, bo każda miłość jest pierwsza – jak 
śpiewały kiedyś divy naszej sceny. Za nami Dzień Zakochanych, 
przed nami Dzień Kobiet czyli dla wielu mężczyzn doskonała 
okazja, żeby obdarować bliskie osoby kwiatem i pocałunkiem. 
i tak optymistyczny felieton chciałbym dziś Państwu napisać, za-
pomnieć choć na chwilę o codziennych problemach czy niespokoj-
nej sytuacji na świecie. cytując klasyka: „Zacznij w końcu czerpać 
z życia to co istotne, zwracając uwagę na to, co najlepsze”. Dobrze. 
tylko jak brać z życia garściami, gdy ucięto mi ręce? odszedł ktoś 
bliski, w domu jest choroba, brak pieniędzy. czy można wtedy czer-
pać z życia przyjemność? osobiście uważam, że jest bardzo trudno. 
jednak wszystko co się dzieje w naszym życiu zaczyna się w naszej 
głowie. to od nas samych i tylko od nas, zależy nasze nastawie-
nie do świata. i to jak będziemy, nawet w trudnej chwili, potrafili 
czerpać radość z niego. jeśli będziemy podawać siebie na tacy, będą 
inni garściami z czerpać z nas. Pamiętajmy jednak o tym, że z życia 
pełnymi garściami czerpią ci, którzy nie zaciskają dłoni w pięści. 
otwórzmy się więc na innych ludzi, dość siedzenia w domu! Dość 
marudzenia, malkontenctwa, polityki. Weźmy kogoś bliskiego na 
spacer, pokażmy mu swoje ulubione miejsce. Zadzwońmy do dawno 
niesłyszanych znajomych, zaprośmy ich na scrabble i dobre wino. 
Zacznijmy planować wakacje, nawet gdyby to miała być wyprawa 
tylko do Pułtuska. Pamiętajmy, że to my kształtujemy świat wo-
kół siebie! celebrujmy każde święto, cieszmy się z kolejnych uro-
dzin psa czy kota. nie pozwólmy, żeby nuda i marazm wkradła się 
w nasze serca, gdy za oknem z każdym promieniem słońca zbliża 
się do nas Wiosna. nie zapominajmy o tym co nas boli, ale niech 
nam to nie przesłoni naszej radości z życia. Pozytywną energią je-
steśmy w stanie przenieść góry, zarazić innych. mieszkamy w pięk-
nym miejscu, słupno niezwykła Gmina niezwykłych ludzi. Przez 
ostatnich kilka lat z podziwem patrzę jak miejsce, które kocham się 
zmieniło. Powstały nowe place zabaw, boiska, oświetlenie, drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe i wprowadziło się wielu nowych miłych 
sąsiadów. nasza wieś nabrała miejskiego charakteru. nie byłoby 
tego wszystkiego, gdyby nie zgoda w Gminie. mądra rada, potra-
fiąca się wsłuchiwać w głosy mieszkańców, współpracować z wój-
tem to jest recepta na trudne czasy. W naszym samorządzie jest 
jak w naszym domu, gdy jest wzajemny szacunek i zgoda można 
wiele razem osiągnąć. i dlatego tak ważne jest to co powiedziałem 
na początku – wspólnie jako mieszkańcy i pracownicy samorządu 
uczymy się czerpać z życia to co istotne, szczególną uwagę zwraca-
jąc na to co najlepsze. Pamiętamy bowiem, że życie jest tylko chwilą 
i trzeba je jak najlepiej przeżyć. nie warto tracić czasu na wzajemne 

kłótnie, animozje czy złośliwo-
ści. jesteśmy sąsiadami. ra-
zem spotykamy się w wiejskiej 
świetlicy, sklepie i kościele. 
i razem w szacunku żyjmy ze 
sobą. a gdy jeszcze uda nam się 
z tego czerpać radość, to sukces murowany. Dlatego nie czekając na 
magiczną datę 8 marca życzę już dziś wszystkim cudownym Kobie-
tom w naszej Gminie słupno by były szczęśliwe i Kochane. 
oddaję w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer biuletynu in-
formacyjnego Gminy słupno. Znajdą Państwo w nim fotorelacje 
z najgłośniejszego finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy 
w powiecie płockim oraz jedynego w okolicy balu Przedsiębiorców. 
Przybliżamy nasze plany inwestycyjne na przyszły rok, które pomimo 
pandemii, klęski żywiołowej oraz rosnącej inflacji, nadal są na wyso-
kim poziomie w porównaniu z innymi gminami w okolicy. W numerze 
próbujemy również wyjaśnić Państwu dlaczego płacimy za śmieci tak 
dużo oraz jakie są skutki wyrzucania odpadów do kanalizacji . Warto 
przeczytać również o wydarzeniach w jednostkach samorządowych: 
szkołach, przedszkolu, ośrodku kultury oraz centrum usług spo-
łecznych w słupnie. W numerze znajdą Państwo również informacje 
o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy: klu-
bach sportowych i ochotniczych strażach pożarnych. Zachęcam do 
rekrutacji do naszych placówek oświatowych i skorzystania z naszej 
bogatej oferty kulturalnej. miłej lektury!

Szanowni Czytelnicy!
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PLANY INWESTYCYJNE NA NOWY ROK
Od wielu lat stawiamy na rozwój naszej gminy, stąd – planowane 
wydatki inwestycyjne w 2023 roku będą stanowiły prawie jedną 
trzecią wydatków budżetu.
Warto jednak przypomnieć, że ze względu na mniejsze wpływy do 
budżetu gminy, związane z odgórnymi zmianami podatkowymi 
w Polsce, w 2023 roku będą głównie kontynuowane już rozpoczęte 
inwestycje oraz te, na które gmina otrzymała dofinansowanie. Dzięki 
temu, w czasach galopującej inflacji, uda się zrealizować zaplanowa-
ne zadania, bez potrzeby zwiększania deficytu budżetowego, co na 
tle innych samorządów jest bardzo dobrą prognozą.
nowy rok w Gminie słupno rozpoczyna się wydatkami inwestycyj-
nymi na poziomie ponad 26 mln zł i zgodnie z praktyką lat ubie-
głych, z pewnością w ciągu kolejnych miesięcy jego wartość wzro-
śnie, również wraz z kolejnymi pozyskiwanymi dotacjami. czekamy 
na kolejne nabory wniosków o dofinansowania, na które Gmina 
słupno na pewno będzie aplikować.
W Gminie planowane są inwestycje związane z infrastrukturą 
drogową, wodociągową, kanalizacyjną a także rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Liszynie oraz budową i modernizacją placów za-
baw i boisk sportowych. 
Kontynuacja zadań inwestycyjnych to przede wszystkim inwesty-
cje drogowe. na wiosnę 2023 roku zakończy się budowa ul Waw-
rzyńca sikory w liszynie i Piastowskiej w borowiczkach Pieńkach. 
realizowane zadanie pn.: „Arkadia Mazowiecka - Przebudowa 
drogi gminnej w m. borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastruk-
turą”, to prawie 3 km odcinek, który kosztuje gminę łącznie blisko 
12 milionów złotych.
Kolejna realizowana w roku 2023 inwestycja to ostatni, V etap budo-
wy ulicy Pocztowej oraz ulic osiedlowych bocianiej i Żurawiej. Za kwo-
tę 3,7 mln złotych Przedsiębiorstwo robót Drogowych z Gostynina 
zakończy realizowaną od kilku lat budowę w ramach zadania „Arka-
dia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w Liszyno – Słupno 
wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”. na dwa ostatnie etapy 
Gmina słupno otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa 
mazowieckiego w kwocie 3,2mln złotych.
Kontynuowane będzie również zadanie pn. „budowa infrastruk-
tury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” – z dofi-

nansowaniem z rządowego funduszu inwestycji strategicznych 
Polski Ład w wysokości blisko 8 mln złotych. to 23 projekty wodo-
ciągowe i kanalizacyjne realizowane od 2022 roku na terenie gmi-
ny słupno przez trzy firmy.
budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi – usu-
wanie skutków powodzi - to kolejne rozpoczęte w 2022 roku zada-
nie z dofinansowaniem w wysokości 2,47 mln zł z Polskiego Ładu, 
realizowane przez firmę strabag sp. z o.o. za ponad 3,8 mln złotych. 
Zgodnie z zapowiedzią Wykonawcy od kwietnia rozpocząć się mają 
prace budowlane związane z budową mostu w szeligach. 
Kolejnym zadaniem z udziałem, środków marszałka Województwa 
mazowieckiego to budowa ulicy zagłoby w Nowym Gulczewie, któ-
ra będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez kon-
sorcjum „Zielony ogród” spółka z o.o. i firmę remontowo - budow-
laną lipowski sp.j. za kwotę 8,6 mln zł przy 3 mln zł dofinasowania. 
Począwszy od 2023 roku zostanie zaprojektowana i wybudowana 
ulica Zagłoby na odcinku od ulicy Wołodyjowskiego do ulicy Ketlinga. 
Zakończenie prac planowane jest na 2025r.
również w tym roku rozpoczną się prace projektowe dla zadania bu-
dowa ulicy Pałacowej w Starym Gulczewie. W ramach dofinanso-
wania Polskiego Ładu dla miejscowości popegeerowskich za kwotę 
2,1 mln złotych zostanie zaprojektowana i wybudowana ulica Pałaco-
wa począwszy od ulicy rogozińskiej do ulicy sportowej. 
trwają prace projektowe dotyczące Rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej w Liszynie. jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac 
budowlanych, dzięki którym szkoła będzie mogła podwoić liczbę 
uczęszczających do niej uczniów. Gmina złożyła wniosek o dofinan-
sowanie tej inwestycji, po podpisaniu umowy możliwe będzie wyło-
nienie wykonawcy do realizacji prac. 
Kolejną planowaną inwestycją jest budowa ulicy Calineczki, Seza-
mowej i baśniowej w Słupnie. obecnie kończy się etap projektowy, 
planowane jest również złożenie wniosku o dofinasowanie w ramach 

rządowego funduszu rozwoju Dróg. Dziś jeszcze na ulicy calinecz-
ki trwa budowa kanalizacji sanitarnej, której zakończenie przewi-
dywane jest na okres wakacyjny. następnie ogłoszony zostanie 
przetarg na budowę drogi.

Planowane są również prace dotyczące modernizacji placów zabaw. 
między innymi w sołectwie nowe Gulczewo, mirosław i słupno. Przy 
pozyskaniu środków zewnętrznych chcielibyśmy zrealizować budowę 
boiska wielofunkcyjnego w cekanowie. Planowana jest rozbudowa 
oświetlenia solarnego na terenie gminy.
W planach Gminy słupno również remonty wielu dróg gminnych, 
jak co roku w ramach Letniego utrzymania Dróg, a w ogłoszonym 
naborze na remonty dróg w ramach rządowego funduszu rozwoju 
Dróg, złożono wniosek o dofinasowanie najbardziej zniszczonego 
odcinka drogi w rydzynie. 
to tylko niektóre z zadań realizowanych w roku 2023. czekamy rów-
nież na ogłaszane nabory na dofinasowania zadań. Warto wspo-
mnieć że tylko w ubiegłym roku Gmina słupno pozyskała w różnych 
naborach dofinasowania w wysokości 24,3 mln zł, których część 
zasila budżet 2023 roku. 
Za nami pandemia, klęska żywiołowa, trwa wojna na ukrainie, a my 
mimo to wciąż dążymy do rozwoju gminy, życząc Państwu i nam 
wszystkim tym razem spokojnego roku i realizacji zamierzeń.

Joanna Wereszczyńska 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
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WIELKI bAL I WYRóżNIENIA DLA 
PRzEDSIębIORCóW GMINY SŁuPNO
tego się chyba nikt nie spodziewał. 28 stycznia 2023r. w Hotelu tim 
Perła mazowsze w cekanowie, czas cofnął się o prawie 100 lat, do lat 
20-tych ubiegłego wieku. to wszystko za sprawą uczestników balu 
charytatywnego a.D. 2023, który w tym roku odbywał się /jeżeli 
ktoś miał ochotę na przebranie/ w klimacie tamtych lat. także or-
kiestra starała się wpisywać w klimatach grając muzykę lat 20-tych. 

niezwykła Gmina niezwykłych ludzi, którzy tworzą to miejsce od 
lat. Do nich zaliczają się nasi mieszkańcy, ludzie znani na całą Polskę 
oraz Przedsiębiorcy związani z naszą gminą. Dlatego też w ostatnią 
sobotę stycznia odbył się, długo wyczekiwany, ii bal Przedsiębiorców 
Gminy słupno. to wyjątkowe wydarzenie organizowane z inicjatywy 
wójta gminy słupno marcina Zawadki oraz przewodniczącego rady 
społeczno-Gospodarczej cezarego lewandowskiego i jest dosko-
nałą okazja do podziękowania i wyróżnienia za wsparcie, a także do 
włączenia się w szczytną inicjatywę, jaką jest Wielka orkiestra Świą-
tecznej Pomocy.
bal Przedsiębiorców to forma podziękowania za sukces jaki Gmina 
słupno odnosi na poziomie inwestycyjnym oraz społecznej aktyw-
ności. intensywny rozwój i wsparcie przełożyło się m.in. na 4 miejsce 
w rankingu rzeczypospolitej w kategorii gmin wiejskich pod wzglę-
dem inwestycyjnym. nie byłoby sukcesu, gdyby nie wsparcie i pomoc 
w realizacji wielu ważnych działań. jako przykład można wymienić 
choćby odbudowę infrastruktury sportowej oraz placu zabaw, które 
ucierpiały podczas powodzi. realizacja tych działań w tak szybkim 
tempie nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie lokalnych firm. 

MARCIN ZAWADKA: Chcemy po-
dziękować Przedsiębiorcom za to, że 
wspierają gminę na co dzień, że są 
z nami, że tak naprawdę zawsze mo-
żemy na nich liczyć. Gmina Słupno, 
Niezwykła Gmina Niezwykłych Ludzi 
i to trzeba podkreślać a dodatkowo 
przyświeca nam cel bardzo ważny bo 
chcemy wspierać Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy

Podczas tegorocznego balu przyznano wyróżnienia dla przedsię-
biorców i szczególnie zasłużonych osób w trzech kategoriach – 
„Przedsiębiorca roku 2022”, „Przedsiębiorca wspierający gminę 
słupno” oraz „ambasador gminy słupno 2022”. W pierwszej z nich 
przyznano trzy statuetki – złotą, srebrną i brązową, natomiast 
w pozostałych wyróżniono po jednym laureacie. była tez niespo-
dzianka –nagroda specjalna wójta, który postanowił uhonorować 
wyjątkową osobę.

W kategorii „Przedsiębiorca roku 2022” nominowano pięć firm: 
Przedsiębiorstwo instalacyjno-budowlane WasKoP, firmę Handlo-
wo usługową irP robert radaszkiewicz, Hotel tim Perła mazowsza, 
Ponzio Polska oraz Zielony ogród sp. z o o. W tej kategorii nomino-
wane były przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie 
gminy, zatrudniają jej mieszkańców, a także inwestują w rozwój 
swojej działalności i zatrudnionych pracowników. iii miejsce, czyli 
brązowa statuetka trafiła do firmy Zielony ogród sp. z o.o., ii miej-
sce i srebrna statuetka trafiła do Ponzio Polska. Zwycięzcą kategorii, 
a tym samym „Przedsiębiorcą roku 2022” zostało Przedsiębiorstwo 
instalacyjno-budowlane WasKoP. 
reprezentujący firmę artur Wasek był wzruszony tym wyjątkowym 
wyróżnieniem. - Dziękuję bardzo za to wyróżnienie, zupełnie się tego 
nie spodziewałem. Chciałbym dedykować tę nagrodę mojemu zmarłe-
mu tacie. Myślę, że jest dumny z tego, jak kontynuujemy jego dzieło 
– mówił artur Wasek. 

ARTUR WASEK: Wydaje mi się, że 
bardzo dobrze wykonujemy naszą pra-
cę. Dużo serca w nią wkładamy. Nie 
mówię tu tylko o Słupnie ale również 
o mieście. Uważam, ze to ważne, że 
pieniądze z miasta lub gminy zosta-
ją w lokalnych firmach. Nigdy bym 
nie pomyślał, że z takiej małej firmy 
możemy robić naprawdę bardzo duże 
inwestycje. Wójt Gminy Słupno jest 

osobą, z którą można rozmawiać o wszystkim. Pracujemy i roz-
wiązujemy problemy, które pojawiają się przy różnych inwesty-
cjach i sytuacjach. Wspólnie je naprawiamy. Tutaj, w Słupnie pra-
cując z Wójtem, ja się czuję jak w domu.

W drugiej kategorii wyróżniono firmy wspierające gminę słupno, 
wśród nominowanych znalazło się ich aż osiem. Kategoria ta ma na 
celu uhonorowanie przedsiębiorców, który wspierają gminę nieod-
płatnie, np. poprzez sponsoring, granty, współorganizację eventów 
gminnych czy pomoc w sprawach bieżących. Wyróżnione zostały: 
Pern s.a., ranczowisko, apteka DoZ Dbam o Zdrowie, centrum 
medyczne „borowiczki”, Kwiaciarnia „egzotyka”, agencja eventowa 
recon, DŹWiG-mar oraz sanimaX- transport. ostatecznie, naj-
wyższy laur trafił do Pern s.a. odbierający go z rąk wójta marcina 
Zawadki wiceprezes rafał miland podkreślał znaczenie wszystkich 
przedsiębiorców, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności - 
Chciałbym pogratulować wszystkim firmom, które zostały nominowa-
ne w tej kategorii wspólnie z PERN-em. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
o wiele trudniej jest czynić coś dobrego ze środków, które trzeba ciężko 
wypracować we własnym biznesie. I właśnie dlatego uważam, że to 
wsparcie, które państwo przeznaczają dla gminy Słupno, jest o wiele 
bardziej wartościowe niż to, co robi PERN. My, w miarę możliwości, 
staramy się uczestniczyć w życiu lokalnym i zapewniam, że tak będzie 
dopóki będziemy działać – mówił rafał miland.

RAFAŁ MILAND: Jest to na pewno 
wyraz pokazania dobrej współpracy 
między nami a gminą. To wyróżnienie 
dla naszych pracowników. W pewnym 
sensie jest to ich właśnie praca, żeby 
ta współpraca z gminą była dobra. 
Z gminą Słupno jesteśmy zżyci od po-
czątku kiedy powstał PERN – to już 
ponad 60 lat. I to jest jedną z naszych 
misji, chociaż może nie wprost wypo-

wiedzianą, bo przecież wszyscy mówią, że PERN odpowiada za 
bezpieczeństwo energetyczne. Ale muszę powiedzieć, że PERN 
odpowiada również za to, żeby dobrze z lokalnymi społeczno-
ściami współpracować. Dlatego Gmina Słupno to jest przykład 
naszej pracy może mniej spektakularnej ale równie ważnej jak 
nasza codzienna praca.

ostatnią kategorią, w której przyznano wyróżnienia, był „ambasa-
dor Gminy 2022”. nominowano w niej cztery osoby, które swoją pracą 
i postawą rozsławiają gminę w kraju i na świecie. Wśród nominowa-
nych znaleźli się: międzynarodowy sędzia piłkarski szymon marciniak, 
kierownik Zespołu Pieśni i tańca „Wisła” Piotr onyszko, poetka anna 
Włochowska oraz prezes Ks Greens słupno Grzegorz Gomułka. tego-
roczny laur trafił w ręce najsłynniejszego sędziego piłkarskiego, pol-
skiego bohatera mundialu w Katarze, czyli szymona marciniaka. - Dzię-
kuję za to wyróżnienie. Zawsze powtarzam, że jestem łącznikiem między 
Płockiem a Słupnem. Tak też się czuję i swoimi działaniami staram się 
promować nasze Słupno i Płock na największych arenach sportowych na 
całym świecie. Cieszę się, że rok 2022 był tak udany i mogłem rozsławić te 
dwie miejscowości w taki sposób – mówił szymon marciniak. 

SZYMON MARCINIAK: Każde wyróż-
nienie jest miłe. Każde ma inne gro-
no, które wybiera. Ale to jest takie 
specyficzne, bo to jest moje. To jest 
moje miejsce na ziemi. Tu się czuje 
bardzo dobrze więc cieszę się, że lu-
dzie też czują się dumni z tego co ja 
i mój zespół osiągnęliśmy w zeszłym 
roku. Doceniają to. Oprócz tej statu-
etki są takie codzienne „statuetki”, 

np. kiedy widzą mnie w sklepie, w szkole. Ludzie zaczepiają, 
pytają, ja opowiadam. I to jest bardzo miłe.

Podczas balu nie zabrakło też niespodzianki. były podziękowania dla 
przedsiębiorców, a także specjalne wyróżnienie wójta gminy marcina 
Zawadki. – chciałem podziękować wszystkim za to, że zawsze jesteście 
z nami i możemy na was liczyć w każdej sytuacji. nie wszyscy znaleźli się 
wśród osób nominowanych i wygranych, ale takie są zasady konkursu. 
chciałbym natomiast podkreślić, że wszyscy jesteście bardzo ważni dla 
gminy. Dziękuję wam za wsparcie, za waszą mądrość, za to, że możemy 
patrzeć na to, jak rozwijają się wasze biznesy. Ze swojej strony chciał-
bym podkreślić, że będziemy starali się was wspierać w jak największym 
stopniu – mówił marcin Zawadka. – chciałem osobiście podziękować ko-
muś, kto zawsze był dla mnie inspiracją. od wielu lat obserwuję tę osobę 
i darzę ja ogromnym szacunkiem. jest to anna Włochowska. chciałbym 
przekazać jej nagrodę specjalną, aby podziękować za to, że w swojej 
twórczości wspiera i promuje naszą gminę – mówił wójt. 

ANNA WŁOCHOWSKA
wiersz

Błyszczeć wspomnieniami
nie zaprzepaściła kwiatów przeszłości
ustawicznego półuśmiechu
trwałego zadowolenia

nie zapomniała
ujednolicania tradycji
smaków chleba
momentów nauki
ciekawych rozmów
sentymentów człowieka

teraźniejszość w świetle kamer
rozdaje ukryte niespodzianki
atrakcje schlebiają wydarzeniom

niepowtarzalność i ciepłe słowa
są niezwykłością skierowaną do ludzi

zaskoczona faktem zdarzeń
podkreśleniem wyróżnienia
dziękuje arcyciekawym osobom
mieszkańcom i przyjaciołom

aplauz należy się mamie
która w niebie jej asystuje
dzięki niej w stalówkach czasu
nie wysycha atrament
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Kiedy zebrani poznali już wszystkich laureatów, rozpoczęła się 
wspólna zabawa. W nastrojowy klimat retro wprowadził uczestni-
ków balu zespół Winyl band. artyści zaprezentowali przeboje okresu 
międzywojennego. 
tak jak podczas pierwszej edycji balu, tak i w tym roku miał on cha-
rakter charytatywny. jego uczestnicy wsparli Wielką orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Przygotowane przez organizatorów licytacje były 
pełne emocji i pozytywnej rywalizacji. ostatecznie podczas wydarze-
nia udało się zebrać ponad 29.000 zł na ten szczytny cel. największą 
kwotę, bo aż 6 tys. udało się uzyskać za piłkę podpisem szymona 
marciniaka, natomiast za koszulkę sędziego zapłacono 5 tys. zł. ob-
razy Państwa Doroty i eugeniusza szelągowskich - lokalnych arty-
stów znanych na cały kraj, wylicytowano za ponad 4 tysiące złotych. 
Podczas balu sprzedawane były bransoletki z sercem dla niezwykłej, 
z których dochód został przeznaczony na charytatywny cel. również 
część kwoty z biletów została przekazana na WoŚP. Po emocjonują-
cych licytacjach przyszła pora na szampańską zabawę, która trwała 
do białego rana. 

Magdalena Kubacka



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | styczeń - luty 2023 roK6 WyDarZenia

SŁuPNO zAGRAŁO NAJGŁOŚNIEJ 
W 31. fINALE WOŚP
Gmina Słupno, jak co roku, przyłącza się do zbiórki na Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP Słupno mający swoją 
siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie 
i w tym roku skupił w swoich działaniach wielu ludzi dobrego 
serca. za każdym razem jest niepowtarzalna i jedyna w swoim ro-
dzaju atmosfera. Tegoroczny finał również był wyjątkowy, pełen 
pozytywnej energii i dobrej zabawy.
Zbiórka rozpoczęła się od aukcji allegro gdzie w 260 licytacjach zebra-
no kwotę 62.000 zł. Wśród najbardziej interesujących przedmiotów 
znalazła się koszulka szymona marciniaka zakupiona za kwotę ponad 
23 000 zł, żółta kartka osiągnęła kwotę niemal 3 700 zł, a czerwo-
na kartka wylicytowana został za prawie 3 000 zł. było wiele przed-
miotów, które wylicytowane zostały za znaczne kwoty, w tym klocki 
leGo, za które nabywca zapłacił ponad 1500 zł. na aukcji znalazły się 
vouchery na usługi, podarowane od zaprzyjaźnionych firm. Wsparły 
nas również ochotnicze straże Pożarne i lokalne Koła Gospodyń Wiej-
skich. usługodawcy oraz darczyńcy mogą być dumni, że te wszystkie 
zakupy zakończyły się zebraniem niebagatelnej kwoty. na ten efekt 
pracował cały sztab gminny oraz wielu ludzi dobrej woli.
ogromnym wsparciem była również licytacja na balu Przedsiębiorców, 
która wzbogaciła sztabową puszkę o kwotę 23 000 zł. Do tego dochód 
ze sprzedaży biletów oraz przedmiotów dało kwotę ponad 29 000 zł. 
niezwykle hojni okazali się mieszkańcy gminy słupno podczas zasi-
lania puszek wolontariuszom, organizowanych zbiórek w szkołach, 
przedszkolu, żłobku i jednostkach samorządowych oraz wspierania 
naszej gminnej e-skarbonki. W ten sposób uzbierała się kwota po-
nad 41 tysięcy złotych. i to właśnie jest zasługa naszych niezwy-
kłych ludzi z terenu gminy słupno.
W niedziele, w dniu 31. finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Po-
mocy w samo południe ponad sto osób weszło do zimnej wody 
w zalewie wiślanym w stanicy flis. i chociaż pogoda nie była przy-
jemna to wszystkich rozgrzewały gorące serca. na osoby, które nie 
morsowały czekało również wiele atrakcji w postaci ruskiej bani, 
sauny, ogniska czy zabaw sportowych. był ciepły posiłek i gorąca 
herbata. organizatorzy przygotowali również nagrody dla najza-
bawniej przebranego morsa. 
Podczas tegorocznego finału Gmina słupno zebrała rekordową 
kwotę, ponad 140 500 zł, co dało nam pierwsze miejsce w powie-
cie płockim. na uwagę zasługuje fakt, że chociaż jesteśmy gminą 
liczącą niewiele ponad 8 tysięcy mieszkańców, to pokonaliśmy mia-
sta takie jak Drobin, Wyszogród, Gąbin, czy bodzanów. to wszystko 
dzięki niezwykłym ludziom, którzy po raz kolejny otwierają swe ser-
ca w szczytnym celu. 

Magdalena Kubacka

o najgłośniejszym finale WoŚP całym powiecie rozmawiałam z sze-
fową sztabu WoŚP słupno, Panią bożeną Wernik:
MK: Jak to się dzieje, że z roku na rok osiągamy rekordy w zbiórce 
na WOŚP?
bW: myślę, że mamy najwspanialszych mieszkańców w całym po-
wiecie płockim, otwierają oni swoje portfele i pomagają w różnych 
akcjach charytatywnych. Zawsze możemy na nich liczyć, dlatego co 
roku nasze działania skupiają coraz więcej osób. W tegoroczny finał 
również zaangażowali się mieszkańcy o wielkich sercach. Wszyscy 
pracowaliśmy na ten sukces- tak ten wynik to dla naszej społecz-
ności duże osiągnięcie. sztab WoŚP słupno mający swoją siedzibę 
w Gminnym ośrodku Kultury słupno podjął wiele działań zachęca-
jących do zbiórki, a mieszkańcy Gminy słupno pokazali jaka siła i po-
tencjał drzemie w tej społeczności. to wielka przyjemność pracować 
wśród takich osób, które czerpią przyjemność z pomocy, a przy tym 
świetnie się bawią.
MK. Kiedy sztab zaczyna swoją pracę nad finałem? Czy to jest tak, 
że nagle przychodzi hasło WOŚP i trzeba „coś wymyśleć”?
bW: Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy gra całym rokiem. nasze 
działania również trwają przez wiele miesięcy. Wydawać by się mo-
gło, że wszystko dzieje tylko się w styczniu, nic bardziej mylnego. 
my całym rokiem zabiegamy o fanty na licytacje. mamy wiele za-
przyjaźnionych firm, które co roku nas wspierają. na terenie naszej 
gminy mieszka również wiele nieZWyKŁycH ludzi i dzięki nim mamy 
w swojej propozycji perełki. bardzo dziękuję tym wszystkim, bez któ-
rych nie byłoby takiego wyniku!
MK. Czy atrakcje takie jak Morsowanie czy bal Przedsiębiorców to 
sposób na to, aby zebrać więcej pieniędzy?
bW. ostatnie lata pandemii zmusiły nas do tego aby finał WoŚP prze-
nieść ze szkoły Podstawowej w słupnie w miejsce plenerowe, a ponie-
waż jest to wydarzenie, które odbywa się zawsze zimą, stąd pomysł 
na morsowanie na flisie. to chyba jeden z najbardziej popularnych 
sportów zimowych w naszym regionie. W stanicy flis spotkaliśmy się¸ 
już po raz trzeci. atrakcje przewidziane są dla wszystkich odwiedza-

jących, również dla tych którzy nie wskakują do zimnej wody: sauna, 
ruska bania, ognisko z kiełbaskami, gorąca herbata i rozgrzewająca 
kwaśnica, a dla chętnych pilates pod chmurką. Z roku na rok „morso-
wanie na flisie” zatacza coraz większe kręgi, przyjeżdżają „morsy” nie 
tylko z terenu gminy, ale również osoby z okolicznych gmin i z Płocka. 
W tym roku mieliśmy morsujących nawet z olsztyna.
bal Przedsiębiorców to rzeczywiście duży „zastrzyk” dla naszej zbiór-
ki. Podczas tegorocznej odsłony zasilił konto finału o ponad 29 000 
zł. nie byłoby takiego wyniku gdyby nie cudowni ludzie, którzy pod-
czas licytacji na balu, szeroko otworzyli swoje portfele w szytym celu. 
MK. Czyli sam finał w Słupnie trwa dwa dni?
bW. absolutnie nie, morsowanie czy bal Przedsiębiorców to rze-
czywiście dwa dni finałowe, ale już wcześniej uruchamiamy naszą 
e-skarbonkę i puszki stacjonarne w szkołach podstawowych, przed-
szkolu i żłobku na terenie gminy. różnego rodzaju kiermasze i za-
bawy fantowe zasilają konto puszek sztabowych już od przedfina-
łowego czwartku. W finałową niedzielę wyruszyli na zbiórkę nasi 
wytrwali wolontariusze, którzy w tym roku zebrali ponad 30 000 zł. 
taki spektakularny sukces naszego sztabu nie byłby możliwy bez 
wsparcia olbrzymiej ilości osób w to zaangażowanych. nie sposób nie 
wspomnieć tutaj o pracownikach Gminnego ośrodka Kultury słupno, 
którzy włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie 31. finału WoŚP, 
jak i w rozliczenie tegorocznej zbiórki. tak spektakularny sukces nie 
byłby oczywiście możliwy bez wsparcia mieszkańców – tych niezwy-
kłych ludzi, którzy wkładają ogrom pracy i serca aby pomóc innym.
MK. Czy to znaczy, że zaczynacie przygotowania do 32. finału?
bW. Póki co kończymy podsumowanie tegorocznego finału. Pakowa-
nie paczek i ich wysyłka do zwycięzców licytacji to kolejne kroki, któ-
re podejmujemy w naszym sztabie – to dużo pracy, która powoli do-
biega końca. Po ostatecznym rozliczeniu z fundacją, łapiemy szybki 
oddech i zaczynamy przygotowania do 32. finału WoŚP. 
Wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w przyszłoroczny 
finał, już dziś zapraszamy do kontaktu z Gminnym ośrodkiem 
Kultury słupno
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szczegółowe rozliczenie zbiórki pojawiło się już na stronach inter-
netowych urzędu Gminy i jednostek podległych. najbardziej zaanga-
żowane osoby, instytucje i zaprzyjaźnione firmy otrzymały dyplomy 
z podziękowaniem za pomoc i wsparcie. na stronie www.gokslupno.
eu został opublikowany post:
Sztab # 5716 WOŚP Słupno bardzo dziękuje za pomoc i wsparcie na-
szych działań wszystkim, którzy przyczynili się do tego bezkonkurencyj-
nego sukcesu Gminy Słupno. Dziękujemy organizacjom partnerującym 
wydarzenia tj.: Urzędowi Gminy Słupno, Samorządowemu Przedszkolu 
„Niezapominajka” w Słupnie, Szkole Podstawowej im. Małego Po-
wstańca w Święcieńcu, Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiej-
skiego w Słupnie, Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Li-
szynie, Gminnemu Żłobkowi w Słupnie, Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Słupnie, Centrum Usług Społecznych w Słupnie, WTZ Mirosław oraz 
Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Słupnie. Dziękujemy dru-
hom strażakom z gminnych jednostek OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich 
oraz wszystkim zaprzyjaźnionym firmom, które zagrały razem z nami. 
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom przedmiotów i voucherów 
na usługi, które zostały przeznaczone na aukcje. Dziękujemy osobom 
biorącym udział w ponad 260 aukcjach Allegro, to dzięki Wam udało 
się zebrać z licytacji kwotę ponad 62 000 zł. Szczególne podziękowania 
kierujemy pod adresem osób uczestniczących w tegorocznej odsłonie 
„Balu Przedsiębiorców”, Państwa szczodrość i wielkie serca zasiliły 
zbiórkę o ponad 29 000 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim dzielnym 
Wolontariuszom, ich opiekunom i rodzicom za wytrwałość i zaanga-
żowanie, które zaowocowało zebraną kwotą ponad 30 000 zł. Ciepłe 
słowa kierujemy do uczestników hardkorowej kąpieli w wodach Zale-
wu Wiślanego podczas „Morsowania na Flisie”. Swoje podziękowania 
przekazujemy również wszystkim sympatykom wpłacającym na konto 
gminnej eSkarbonki, którą zasililiście Państwo kwotą ponad 11 000 zł. 
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Wójta Gminy Słup-
no Marcina Zawadki, który oprócz przekazanych fantów wspierał każ-
de nasze działanie, pomagał w realizacji i zarażał pozytywną energią…
Niech ten 31. Finał będzie dla Nas wszystkich wyzwaniem, aby grać do 
końca świata i jeden dzień dłużej. Brawo MY!!!
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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 in-
stalacji 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.

Iwona Śliwińska

ODPADOWY PRzEGLĄD ROKu 2022 
W GMINIE SŁuPNO
W 2022 r. wytworzyliśmy ponad 3,6 tys. ton odpadów komunal-
nych. To ponad 430 kg rocznie na mieszkańca. W porównaniu z ro-
kiem 2021 r. to o 14 kg więcej na osobę. Największy wzrost masy 
odnotowaliśmy w przypadku leków i odpadów remontowo budow-
lanych, których było więcej o ponad 40% oraz bioodpadów, któ-
rych masa wzrosła o blisko 30%.

Tab. Porównanie ilości odpadów komunalnych odebranych od miesz-
kańców w 2021 oraz 2022 r.

Rodzaj odpadu

Masa odpadów 
odebrana w 2021 

r.
(w tonach)

Masa odpadów 
odebrana 
w 2022 r.

(w tonach)

zmiana ilości 
w %

pozostałości 
z sortowania 1429,00 1581,16  10,65

bioodpady 871,35 1130,52  29,74

tworzywa 
sztuczne, metale 286,84 293,26  2,24

szkło 223,82 222,36  -0,65

odpady 
budowlane 99,32 141,78  42,75

papier 136,22 138,24  1,48

wielkogabaryty 69,98 84,18  20,29

sprzęt 
elektryczny 10,97 13,32  21,42

opony 10,74 11,36  5,77

leki i chemikalia 0,21 0,31  47,62

RAzEM 3138,45 3616,44  15,23

ODPADY ODEbRANE W 2022 R. W uJęCIu PROCENTOWYM

Odpadów zielonych przybywa w zawrotnym tempie
W porównaniu z rokiem 2021 masa bioodpadów wzrosła aż o 30 %. 
Zatrzymajmy się dłużej przy tej frakcji odpadów. szacuje się, że 20% 
masy bioodpadów stanowią odpady kuchenne (obierki, resztki wa-

rzyw), a aż 80% bioodpadów to odpady zielone pochodzące z pielę-
gnacji ogrodów (trawa, liście, gałęzie). Według ekspertów bioodpady 
stanowią najbardziej problematyczną frakcję, a jej segregacja i zago-
spodarowanie generują wysokie koszty. a wyższe koszty uderzają 
w mieszkańców przez wzrost opłaty śmieciowej.
W Polsce brakuje zaawansowanych technologicznie instalacji prze-
kształcających frakcję bio. Problemem są również zbyt niskie limity 
przyjęć frakcji bio dla poszczególnych instalacji, określone w woje-
wódzkich planach gospodarki odpadami. Do tego dochodzi uciążliwy 
i kosztowny proces certyfikacji dla zakładów chcących przetwarzać 
tę frakcję na kompost. Przekłada się to na cenę odbioru i zagospoda-
rowania bioodpadów, która sięga 1000 zł za tonę.
W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gmi-
nie, aż 10,00 zł to koszty odbioru i zagospodarowania bioodpadów. 
Wynika to z wysokiego blisko 30-procentowego udziału tej frakcji 
w ogólnej masie odbieranych od mieszkańców odpadów. Dla porów-
nania w gminie radzanowo w 2021 r. udział procentowy bioodpadów 
wynosił 11,2%, w gminie bodzanów 9,6%, w gminie brudzeń Duży 
8,2%, a w gminie słubice zaledwie 6,4%. Ilość i procentowy udział 
danej frakcji odpadów przekładają się na wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.
mimo, że prawie połowa mieszkańców naszej gminy posiada własne 
kompostowniki i nie oddaje bioodpadów ich masa z roku na rok rośnie 
w szybkim tempie. a przecież nie są to odpady stricte bytowe i ich 
ilość nie jest uzależniona od liczby mieszkańców danej nieruchomo-
ści. Zdarza się, że z nieruchomości zamieszkanej przez jedną czy dwie 
osoby wystawianych jest kilkadziesiąt worków z trawą do odbioru. 
Z podobnym problemem boryka się wiele gmin w Polsce. W poszu-
kiwaniu możliwości obniżenia opłaty za odbiór odpadów w wielu 
gminach wprowadzone zostały (dopuszczone ustawą) ogranicze-
nia w odbiorze odpadów zielonych. można wystawić tylko określo-
ną liczbę worków z odpadami zielonymi. niektóre z gmin np. Gmina 
Zielonka wprowadziły płatny odbiór ponadlimitowych worków z tym 
rodzajem odpadów w wysokości 2 zł/kg, a w jeszcze innych odpady 
zielone nie są odbierane sprzed nieruchomości, a mieszkańcy mogą je 
sami dostarczać do PsZoK.
W krajach, gdzie systemy odpadowe są bardziej rozwinięte np. 
w szwecji rozbudowana sieć kompostowni doskonale radzi sobie 
z odpadami zielonymi, a z bioodpadów spożywczych wytwarzany 
jest biogaz, który po uzdatnieniu przetwarzany jest w lokalnych 
zakładach komunalnych na paliwo samochodowe. mieszkańcy 
wspierają lokalną gospodarkę, a dodatkowo użytkownicy aut na 
ten rodzaj paliwa kupują je o 20 proc. taniej niż zapłaciliby za tra-
dycyjna benzynę czy olej napędowy. niestety w naszej krajowej 
rzeczywistości tego typu rozwiązania dopiero raczkują. a rosnące 
ilości odpadów zielonych i coraz wyższe ceny za odbiór i zagospo-
darowanie tej frakcji, przekładające się na wysokość opłaty po-
noszonej przez mieszkańców wymaga kompleksowych rozwiązań. 
to jedna strona tego problemu. 
Z drugiej strony jesteśmy my – wytwarzający te odpady. Każdy z nas 
powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających od-
padów, bo najlepiej zagospodarowane odpady to takie odpady, które 
w ogóle nie powstają. może więc warto spojrzeć na swój ogród 
i zastanowić się, jak zmniejszyć ilość powstających odpadów 
zielonych. Założenie i pielęgnacja trawnika, zwłaszcza na du-
żych powierzchniach, tak naprawdę nie jest prostym zadaniem. 
utrzymanie darni na odpowiednio wysokim poziomie związane 
jest z systematyczną pracą. nawadnianie, koszenie, nawożenie 
to tylko niektóre z czynności niezbędnych do posiadania zdrowe-
go, pięknego trawnika. Dobrym sposobem ograniczenia nakładu 
pracy w ogrodzie jest zastosowanie innych metod pokrycia gleby, 
nie tylko trawy. metraż trawnika możemy zmniejszyć poprzez za-
kładanie rabat z roślinami wieloletnimi, wysypywać rabaty korą, 
czy żwirem. Dobrym sposobem na ograniczenie darni jest posa-
dzenie roślin okrywowych, czyli takich, które łatwo się rozrastają 

tworząc po czasie połacie zieleni. ogród będzie zagospodarowany 
w taki sposób, by nie sprawiał dużych problemów - takie pokry-
cie gleby sprawdza się przez bardzo wiele lat. innym sposobem 
na ograniczenie ilości trawnika w naszym ogrodzie jest założenie 
łąki kwietnej. jest to szczególnie praktyczne rozwiązanie na du-
żych powierzchniach. Wygląda to bardzo naturalnie i nie wyma-
ga dużego nakładu pracy przy późniejszej pielęgnacji. Posiada-
nie rabat pozwala również wykorzystać własny kompost. Dzięki 
wprowadzeniu takich rozwiązań w ogrodzie, ograniczymy ilość 
powstających odpadów zielonych. Dodatkowo zmniejszy się czas 
przeznaczony na pracę w ogrodzie, przede wszystkim na kosze-
nie, regularne podlewanie, aerację i wiosenne zabiegi regenera-
cyjne, jakich nie wymagają zwykle rozwiązania zastępujące traw-
nik. ograniczone zostaną również wydatki związane z koszeniem, 
a także z nawadnianiem i nawożeniem.

PSzOK w liczbach
W roku 2022 mieszkańcy odwiedzili PsZoK 1559 razy. to o po-
nad 60% więcej niż w roku 2021. największą liczbę odwiedzin, 
aż 172 zanotowaliśmy we wrześniu. Dniem, w który mieszkańcy 
najchętniej korzystali z PsZoK był w 2022 r. wtorek. Średnio raz 
na trzy dni mieszkańcy bezpłatnie wypożyczali przyczepki do 
transportu odpadów.

Tab. Masy odpadów przyjętych do PSZOK w 2022 r.

Rodzaj odpadu Masa odpadów w tonach

odpady budowlane 124,62

wielkogabaryty 38,86

bioodpady 23,26

opony 6,64

papier 3,06

sprzęt elektryczny 2,58

tworzywa sztuczne, metale 0,64

szkło 0,38

leki i chemikalia 0,31

ODPADY ODDANE DO PSzOK W 2022 R. W uJęCIu PROCENTOWYM

Agnieszka Nowakowska-Sujka
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GMINA INWESTuJE W STRAżE

„sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka 
współfinansowano ze środków samorządu Województwa mazo-
wieckiego w ramach zadania osP-2022”
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APEL – KANALIzACJA TO NIE ŚMIETNIK
Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Słupno odprowadzają-
cy ścieki bytowe do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. 
W związku ze znacznym zwiększeniem ilości zatorów kanalizacyj-
nych i awarii przepompowni ścieków przypominamy, że KANALI-
zACJA TO NIE ŚMIETNIK.
odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest najlepszym i najwy-
godniejszy sposobem na pozbywanie się płynnych nieczystości z terenów 
naszych posesji. Wszystkim nam powinno zależeć, aby kanalizacja dzia-
łała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że 
urządzeń sanitarnych (np. sedesu, umywalek, zlewozmywaków, kratek 
ściekowych) nie należy traktować jak kosza na śmieci. niewłaściwe ko-
rzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyj-
nych oraz awarii sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania 
rurociągów, rozwoju gryzoni, awarii pomp na przepompowniach oraz na 
obiektach oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować 
cofaniem się ścieków i zalewaniem wnętrz budynków. Zatory mogą mieć 
znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania ścieków ze 
studzienek na ulice, co powoduje duże straty materialne, uciążliwości dla 
mieszkańców, a także szkody środowiskowe. usuwanie awarii spowo-
dowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym 
samym cenę metra sześciennego ścieków. 

udrożnić myślenie
co zrobić, żeby zapobiec tym awariom? okazuje się, że aby udrożnić 
kanalizację, należy najpierw zmienić nastawienie i przyzwyczajenia 
użytkowników. 
jednym z najbardziej uciążliwych, a zarazem najczęściej trafiającym 
do ścieków odpadem są nawilżane chusteczki, które zazwyczaj sto-
sowane do higieny niemowląt, stały się bardzo popularne wśród 

dorosłych i dzieci. Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przy-
świecać nowe przykazanie – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do 
kanalizacji. materiały, z których wykonuje się chusteczki nawilżane 
i niektóre ręczniki, są odporne na rozpuszczanie się w wodzie i rozdar-
cie przez wirniki pomp ściekowych. chusteczki nawilżane i dezynfe-
kujące wykonuje się nie z papieru, ale z mieszanki poliestru z wiskozą 
lub włókien wzmocnionych żywicami syntetycznymi. są to materiały 
trwałe, nierozpuszczalne w wodzie, które powodują poważne uszko-
dzenia pomp i systemów kanalizacyjnych oraz kosztowne awarie. na 
uszkodzenia narażone są szczególnie pompy – ich wirniki oplatają 
długie i mocne „warkocze” z tych syntetycznych materiałów. częste 
blokady pompowni i zatykanie sieci to znaczne ryzyko dla infrastruk-
tury komunalnej oraz procesu przesyłania i oczyszczania ścieków. 
tylko w 2022 roku Gmina usunęła 90 zatorów na sieci kanalizacyjnej. 
120 razy udrażniano i czyszczono przepompownie ścieków oraz na-
prawiono i/lub wymieniono łącznie 14 sztuk spalonych pomp. najczę-
ściej zapchane przepompownie są na terenie borowiczek – Pieniek, 
liszyna i bielina co doprowadziło do spalenia 9 sztuk pomp. Łączne 
koszty usuwania zatorów w 2022 roku poniesione przez Gminę słup-
no wyniosły 180 tyś. zł, natomiast koszty naprawy spalonych pomp 
to 60 tyś. zł, z czego ok. 43 tys. zł to koszty napraw pomp z terenu 
borowiczek – Pieniek, liszyna i bielina. 

Czego nie wolno wrzucać do systemów zbiorczej kanalizacji?
Kwestię odpadów, których zabrania się wprowadzać do urządzeń kanali-
zacyjnych, reguluje art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgod-
nie z nim, zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
•	 Środków higieny osobistej np.: waciki, podpaski, tampony, wkład-

ki higieniczne, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy (pampersy), 
ręczniki papierowe, patyczki do uszu.

•	 rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych i innych 
z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie roz-
puszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę.

•	 Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpły-
wem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę, jak 
również łączą się z innymi ściekami tworząc „nieprzepuszczalną 
bryłę”. resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), któ-
re osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.

•	 lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane 
środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szko-
dliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki 
w biologicznej części oczyszczalni ścieków.

•	 igieł, strzykawek – zalegające w sieci kanalizacyjnej stanowią za-
grożenie dla pracowników Gminy (ryzyko zakażenia np. żółtaczką 
lub wirusem HiV).

•	 materiałów budowlanych, np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, 
piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewo-
dów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.

•	 nie rozpuszczających się w wodzie materiałów np.: rękawic gumo-
wych, prezerwatyw, włosów, torebek foliowych, korków, butelek, 
zabawek, niedopałków papierosów, gum do żucia, gazet, różnego 
rodzaju opakowań, itp.

Prosimy, aby dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać 
z kanalizacji. Odpady wyrzucamy do pojemników na odpady, a nie 
do urządzeń sanitarnych! Pamiętajmy, nawet najlepiej zaprojek-
towana i wykonana instalacja może się zapchać, jeśli nie będziemy 
z niej właściwie korzystać. 

Dominika Kacprzyńska

W dniu 29 grudnia 2022 roku przed budynkiem urzędu Gminy 
nastąpiło uroczyste przekazanie używanego średniego samo-
chodu pożarniczego marki RENAuLT MIDLINER S180 jednostce 
OSP Mijakowo. Wartość zakupionego samochodu wyniosła 105 
000,00 zł., z czego dotacja z funduszu Sprawiedliwości, które-
go dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – 70 000,00 zł., 
budżet Gminy Słupno – 35 000,00 zł. 
Podczas przekazania obecni byli Wójt Gminy słupno marcin Za-
wadka, Przewodnicząca rady Gminy małgorzata sawicka, Wi-
ceprzewodniczący rady Gminy Paweł baranowski, radny Gminy 
słupno andrzej Pietrzak, proboszcz parafii Święcieniec ks. Wal-

demar obrębski, Prezes osP mijakowo marcin Gorzelany, naczel-
nik osP mijakowo jacek Dąbrowski, członek osP mijakowo Łu-
kasz turkowski oraz Komendant Gminny osP Krzysztof rygier.

Iwona Śliwińska
„Współfinansowano ze środków funduszu sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest minister sprawiedliwości”.

NOWY SAMOCHóD DLA OSP MIJAKOWO
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WSPARCIE DLA OCHOTNICzYCH 
STRAżY POżARNYCH
Początek roku to okres sprawozdawczy w jednostkach samorządo-
wych ale również w organizacjach pożytku publicznego. Dotyczy 
to również klubów sportowych, stowarzyszeń oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W każdej jednostce odbywają się zebrania wal-
ne, na których referowane są działania zrealizowane w ubiegłym 
roku oraz wykaz poniesionych wydatków. Organizacje również 
przedstawiają plany na przyszły rok. Wójt Marcin zawadka w mia-
rę swoich możliwości i obowiązków służbowych, uczestniczy na 
zebraniach organizowanych przez Prezesów OSP.
Przypomnijmy, że na terenie gminy słupno zarejestrowanych jest 
6 jednostek osP: słupno, cekanowo, Gulczewo, miszewko strzał-
kowskie, mijakowo, Święcieniec. Wójt marcin Zawadka od początku 
wspiera ochotników strażaków w ich działaniach oraz w pozyskiwaniu 
różnych dofinansowań zewnętrznych. staramy się pomóc doposażyć 
w specjalny sprzęt gaśniczo-ratowniczy, samochody bojowe oraz dofi-
nansować modernizację budynków. jednym z najbardziej spektakular-
nych działań była „bitwa o wozy”, kiedy to osP cekanowo otrzymało 
wóz strażacki dzięki uzyskaniu największej frekwencji w wyborach. 
Gmina słupno co roku dofinansowuje wszystkie jednostki w miarę 
swoich możliwości budżetowych. W tym celu uwzględnione zosta-
ją przede wszystkim działania, w których uczestniczą poszczególne 

jednostki. jako pierwsza gmina w powiecie płockim podwyższyliśmy 
stawkę ekwiwalentu pieniężnego do wysokości 22 zł dla członków 
osP z terenu Gminy słupno. „nasza gmina w powiecie ma najwyż-
sze stawki, uważam jednak, że są one zasadne z uwagi na pomoc 
i wsparcie dla naszych ochotników. szczególnie podczas ostatnich 
powodzi i nawałnicy odczuliśmy jak ważną rolę odgrywają w naszej 
gminie- wspomniał Wójt w 2021 roku, dziękując radzie za poparcie 
wniosku o wzrost stawek.
Wydatki na 6 jednostek osP w ubiegłym roku wyniosły po-
nad 420  tys. złotych. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze kwotę 
64 580,86 zł jako inne wydatki ogólne, na które składają się:
•	 ryczałt kierowców - 35 400,00
•	 ubezpieczenia- 25 034,50
•	 obóz mDP w Gorzewie- 1 200,00
•	 Zakup środków żywności- 2 523,02
•	 Puchary- 423,34
W sumie z budżetu gminy przeznaczona zostaje kwota rzędu 
364.945,22 zł na wszystkie jednostki osP w naszej gminie. Poszcze-
gólne wartości zostały przybliżone w poniższych tabelach.
istotne znaczenie na wielkość przeznaczanych środków ma włącze-
nie jednostki do struktur KsrG. na tą chwilę tylko osP słupno znaj-

duje się w strukturach. jak wynika ze statystyk udziału w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych jednostek osP włączonych do KsrG w 2022 
roku osP słupno uczestniczyło w 118 wyjazdach, w tym 22 do po-
żarów, 94 do miejscowych zagrożeń i dwa do fałszywych alarmów. 
Przypomnijmy, że jednostka bierze udział również w działaniach 
poza terenem naszej gminy. Przekłada się to na doskonałe statysty-
ki na tle innych gmin i miast z powiatu płockiego. na 24 jednostki 
znajdujące się w strukturach KsrG więcej od osP słupno udzielało 
się jedynie Gąbin, Dobrzyków, Drobin, bielsk i Płock. Wierzymy, że już 
niedługo do struktur KsrG dołączy również jednostka osP cekano-
wo, co zwiększy nasze działania na terenie powiatu.
Dodatkowo dążymy do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy słupno i okolic poprzez ubieganie się o samochód dla jednostki 
osP miszewko strzałkowskie. Z uwagi na lokalizację siedziby jednostki 
zasadne jest posiadanie przez nią samochodu pożarniczego ze zbiorni-
kiem na wodę. to przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy tym bardziej, że siedziba straży zlokalizowana 
jest w newralgicznym punkcie na mapie gminy i powiatu w sąsiedztwie 
bazy Pern, która stwarza realne zagrożenie. Dlatego Wójt marcin Za-
wadka będzie starać się aby w najbliższym czasie wyposażyć jednost-
kę osP miszewko strzałkowskie w niezbędny pojazd. M.K.

OSP Cekanowo

L.P. Nazwa Wartość w zł.

1.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 83 313,24

•	 umundurowania, części samochodowe, itp. 2 333,18

•	 modernizacja budynku osP w zakresie 
instalacji fotowoltaicznej garażu strażnicy 
dofinansowania z: 

 - urzędu marszałkowskiego Województwa 
mazowieckiego w Warszawie 

30 000,00

 - budżetu Gminy słupno 17 857,82

•	 art. strażackie i ubrania zakupione 
z dofinansowania z funduszu sołeckiego

29 999,33

•	 zakup paliwa (benzyna, olej napędowy) 3 122,91

2. energia i paliwo gazowe 4 683,98

3.
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach

6 673,00

4.
nagrody o charakterze szczególnym – udział 
w Zawodach

450,00

5. Zakup usług remontowych -

6.

Zakup usług pozostałych w tym: 3 809,86

•	 badania lekarskie 1 464,00

•	 badania techniczne pojazdów 1 275,76

•	 inne w tym monitoring, legalizacja butli, 
napełnianie gaśnic, itp.

1 070,10

RAzEM 98 930,08

jednostka osP cekanowo ubiega się o włączenie do struktur KsrG

OSP Gulczewo

L.P. Nazwa Wartość w zł.

1.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 5 745,28

•	 umundurowania, części samochodowe, itp. 1 901,38

•	 sprzęt zakupiony z dofinansowania Powiatu 
Płockiego 

2 976,49

•	 zakup paliwa (benzyna, olej napędowy) 867,41

2. energia i paliwo gazowe -

3.
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach

2 049,68

4.
nagrody o charakterze szczególnym – udział 
w Zawodach

500,00

5. Zakup usług remontowych 7 650,00

6.

Zakup usług pozostałych w tym: 1 827,99

•	 badania lekarskie 1 615,00

•	 badania techniczne pojazdów 154,00

•	 inne 58,99

RAzEM 17 772,95

OSP Mijakowo

L.P. Nazwa Wartość w zł.

1.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 116 593,14

•	 umundurowania, części samochodowe, itp. 3 924,76

•	 sprzęt zakupiony z dofinansowania Powiatu 
Płockiego 

6 000,00

•	 Zakup używanego średniego samochodu 
pożarniczego – dofinansowanie:

 - ministerstwo sprawiedliwości 70 000,00

 - budżet Gminy słupno 35 000,00

•	 zakup paliwa (benzyna, olej napędowy) 1 668,38

2. energia i paliwo gazowe 1 321,29

3.
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach

-

4.
nagrody o charakterze szczególnym – udział 
w Zawodach

500,00

5. Zakup usług remontowych -

6.

Zakup usług pozostałych w tym: 2 246,39

•	 badania lekarskie 2 084,00

•	 badania techniczne pojazdów 99,00

•	 inne w tym monitoring, legalizacja butli, 
napełnianie gaśnic, itp.

63,39

RAzEM 120 660,82

OSP Miszewko Strzałkowskie

L.P. Nazwa Wartość w zł.

1.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 8 358,01

•	 umundurowania, części samochodowe, itp. 7 606,62

•	 zakup paliwa (benzyna, olej napędowy) 751,39

2. energia i paliwo gazowe 2 171,91

3.
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach

344,66

4.
nagrody o charakterze szczególnym – udział 
w Zawodach

450,00

5. Zakup usług remontowych -

6.

Zakup usług pozostałych w tym: 399,00

•	 badania lekarskie 300,00

•	 badania techniczne pojazdów 99,00

•	 inne w tym monitoring, legalizacja butli, 
napełnianie gaśnic, itp.

-

RAzEM 11 723,58

OSP Święcieniec

L.P. Nazwa Wartość w zł.

1.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2 375,96

•	 umundurowania, części samochodowe, itp. 1 424,33

•	 zakup paliwa (benzyna, olej napędowy) 951,63

2. energia i paliwo gazowe 1 107,55

3.
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach

-

4.
nagrody o charakterze szczególnym – udział 
w Zawodach

950,00

5. Zakup usług remontowych -

6.

Zakup usług pozostałych w tym: 150,00

•	 badania lekarskie -

•	 badania techniczne pojazdów -

•	 inne 150,00

RAzEM 4 583,51

OSP Słupno

L.P. Nazwa Wartość w zł.

1.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 105 213,00

•	 umundurowania, części samochodowe, itp. 23 752,85

•	 sprzęt zakupiony z dofinansowania Powiatu 
Płockiego 

4 000,00

•	 sprzęt zakupiony z dofinansowania:

 - urzędu marszałkowskiego Województwa 
mazowieckiego w Warszawie

20 000,00

 - budżetu Gminy słupno 20 500,00

•	 zakup garażu dofinansowany z funduszu 
sołeckiego

20 000,00

•	 zakup lancy kominowej dofinansowany 
z funduszu sołeckiego 

2 853,51

•	 zakup paliwa (benzyna, olej napędowy) 14 106,64

2. energia i paliwo gazowe 17 520,21

3.
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach

30 126,00

4.
nagrody o charakterze szczególnym – udział 
w Zawodach

1 000,00

5. Zakup usług remontowych -

6.

Zakup usług pozostałych w tym: 15 810,70

•	 badania lekarskie 5 906,00

•	 badania techniczne pojazdów 2 976,53

•	 inne w tym monitoring, legalizacja butli, 
napełnianie gaśnic, itp.

6 928,17

RAzEM 169 669,91

WYDATKI OCHOTNICzYCH STRAżY POżARNYCH z TERENu GMINY SŁuPNO W OKRESIE 1.01.2022- 31.12.2022 
z PODzIAŁEM NA POSzCzEGóLNE JEDNOSTKI:

uDzIAŁ W DzIAŁANIACH RATOWNICzO-GAŚNICzYCH JEDNOSTEK OSP zA 2022 ROK 

LP. Włączenie 
do KRSG

Nazwa jednostki 
OSP z gminy 

Słupno

Rodzaj prowadzonych działań
Ogółem

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe
Na terenie 
własnego 
działania

Pozostały 
teren

Na terenie 
własnego 
działania

Pozostały 
teren

Na terenie 
własnego 
działania

Pozostały 
teren

Na terenie 
własnego 
działania

Pozostały 
teren

1 taK słupno 22 0 94 0 2 0 118 0
2 nie cekanowo 8 1 27 2 1 0 36 3
3 nie Gulczewo 4 0 13 0 0 0 17 0
4 nie Święcieniec 1 1 4 0 0 0 5 1

5 nie miszewko strzał-
kowskie 0 0 2 0 0 0 2 0

6 nie mijakowo 0 0 2 0 0 0 2 0
Źródło: https://www.gov.pl/web/kmpsp-plock/OSP
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ŚNIADANIE z MISTRzEM
Koniec ubiegłego roku był dla naszej gminy niezwykle emocjonu-
jący. A wszystko za sprawą naszego mieszkańca Szymona Marci-
niaka – Mistrza, sędziego międzynarodowego, Ambasadora Gminy 
Słupno. Spotykamy go na co dzień w sklepie, szkole, na uliczkach 
Słupna czy imprezach sportowych organizowanych w gminie. Jed-
nak 18 grudnia 2022r. mogliśmy go obejrzeć na boisku podczas fi-
nału Mistrzostw Świata w Katarze. 
Dlatego też mieszkańcy naszej gminy przygotowali niezwykłe powi-
tanie. na billboardzie przy ulicy Warszawskiej zawisł napis „Dzięku-
jemy szymon”, który był miejscem pierwszego spotkania z przyja-
ciółmi. odpalono racę, polał się szampan i ogromne gratulacje – te 
pierwsze w miejscu zamieszkania szymona. 
na drugi dzień rano, tj. 22 grudnia, Wójt marcin Zawadka zaprosił 
mieszkańców na śniadanie z mistrzem. szymon przybył do urzędu 

Gminy o godz. 9.00. Dodatkowo zaprosiliśmy na to nietypowe spo-
tkanie dziennikarzy oraz gości z całej Polski, którzy zgłosili się do nas 
dzień wcześniej telefonicznie.
nasz niezwykły Gość bardzo wyczerpująco odpowiedział na kilka 
pytań zadanych przez dziennikarzy, mieszkańców oraz internautów. 
następnie bardzo chętnie podpisywał piłki oraz kartki ze swoim 
zdjęciem. Dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia 
z zaproszonym sędzią. i chociaż „Śniadanie z mistrzem” miało trwać 
tylko godzinę to atmosfera była tak przyjazna, że przedłużyło się 
nam do prawie trzech godzin. 
jak wszyscy dziś w Polsce jesteśmy dumni z szymona jednak tylko my 
możemy pochwalić się, że słupno brało udział w finale mistrzostw 
Świata. Dziękujemy szymon! 

Magdalena Kubacka

POROzuMIENIE 
z AKADEMIĄ 
MAzOWIECKĄ
W połowie stycznia w gmachu akademia mazowiecka w Płocku 
Wójt marcin Zawadka zawarł porozumienie o współpracy z rekto-
rem uczelni maciejem słodkim. W ramach umowy zagwarantowano 
wzajemne wsparcie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edu-
kacyjnym organizowanych przez Gminę słupno, wspólną ich promo-
cję oraz dostęp do księgozbioru biblioteki uczelni. spotkanie miało 
ogromne znaczenie dla współorganizacji wydarzeń na rzecz lokalnej 
społeczności naszej gminy.

DzIEWCzYNKA 
z zAPAŁKAMI

W środę (8 lutego), w Szkole Podstawowej w Słupnie odbyło się 
przedstawienie choinkowe dla uczniów, rodziców oraz społecz-
ności lokalnej wykonane przez najmłodszych uczniów z klas 1c 
, 2c oraz szkolnego chóru pod bacznym okiem nauczycieli: Anny 
Adamkowskiej, Kai Piórkowskiej oraz Roberta Krajewskiego. In-
spiracją do tego spektaklu stała się jedna z najbardziej znanych 
baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. 
Dobro, empatia, szacunek oraz otwarta postawa wobec świata 
i ludzi, to fundamentalne wartości, które przekazujemy naszym 
uczniom. licznie zgromadzona publiczność podziwiała kunszt aktor-
ski naszych małych artystów, którzy swym fantastycznym wystę-
pem choć na chwilę przenieśli oglądających w baśniowy świat.
Przygotowana dekoracja oraz stroje i rekwizyty pozwoliły nam prze-
nieść się w tamte czasy i bardziej przeżyć tę niezwykłą opowieść. 
Przepiękne śpiewane piosenki oraz taneczne aranżacje stanowiły 
wzruszającą oprawą spektaklu, podkreślając tym samym ciepłą ro-
dzinną atmosferę, która panowała wokół. uczniowie, którzy brali 
udział w przedstawieniu zostali nagrodzeni owacjami na stająco (co 
zresztą powtórzyło się następnego dnia, gdy do szkoły na przedsta-
wienie przybyli wychowankowie samorządowego Przedszkola „nie-
zapominajka” w słupnie). 
Po zakończonym spektaklu wszyscy udali się na zabawę choinko-
wą przygotowaną przez radę rodziców. tu też nie zabrakło miłych 
i sympatycznych chwil, opiewających tańcem i świetną muzyką di-
sco prezentowaną przez naszego absolwenta - Dj adama, który robił 
wszystko, aby każdy uczestnik zabawy bawił się jak najlepiej. 
oprócz tego, rodzice zadbali o suto zaopatrzony bufet, stoiska z kar-
nawałowymi tatuażami, loterią fantową i malowaniem paznokci, 
a także zorganizowali „fotobudkę”, która okazała się największym 
hitem wieczoru. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii, która ukazu-
je, że wszyscy bawili się świetnie.
Za tak cudowne i wzorowo przygotowane wydarzenie serdecznie 
dziękuję wszystkim aktorom, chórzystom, uczniom i nauczycielom, 
a także radzie rodziców, która współorganizowała i sponsorowała 
tegoroczną dyskotekę choinkową. 

WALDEMAR KACzOROWSKI- 
DYREKTOR SzKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁuPNIE
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MISTRzOSTWA ŚWIATA 
W PIŁCE RęCzNEJ

Dzięki uprzejmości Pana Wójta marcina Zawadki i urzędu Gminy słup-
no, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wyda-
rzeniu sportowym i na żywo podziwiać uczestników mistrzostw Świa-
ta, które odbywają się w Polsce i w szwecji. jednym z miast gospodarzy 
tej imprezy stał się Płock, gdzie w dniach 18-25.01.2023 w orlen arenie 
rozgrywane były mecze o Puchar Prezydenta iHf (reprezentacji, które 
nie przebrnęły przez rundę wstępną turnieju). uczniowie naszej szkoły 

w dniu 20.01.2023 z trybun hali obserwowali poczynania reprezentacji 
arabii saudyjskiej, której przeciwnikiem była Korea Południowa. ce-
lem wyjazdu było propagowanie zdrowej rywalizacji, właściwego za-
chowania się na obiektach sportowych i kulturalnego dopingowania, 
jak również wdrażanie dzieci do czynnego spędzania wolnego czasu.

ze sportowym pozdrowieniem
Łukasz Cieślak

NIE 
PRzESTAJEMY 
POMAGAĆ

już od września szkolny Klub Wolontariatu wznowił działalność. aby 
zdążyć przed zimą, w październiku rozpoczęliśmy zbiórkę na rzecz 
płockiego schroniska dla zwierząt. Przez kilka tygodni zbieraliśmy kar-
mę, koce i akcesoria, aby pomóc zwierzakom przetrwać w trudnych 
warunkach. Po tej akcji nie odpoczywaliśmy zbyt długo, a wzorem lat 
ubiegłych, tuż przed świętami bożego narodzenia, przeprowadziliśmy 
zbiórkę na rzecz płockiego hospicjum pw. św. urszuli ledóchowskiej 
w Płocku. nasi uczniowie oraz ich rodziny ponownie okazali wielkie 
serca, przekazując podopiecznym placówki najpotrzebniejsze rzeczy – 
głównie środki czystości i artykuły higieniczne. Wszystkie dary wraz 
z życzeniami, dzień przed wigilią trafiły do hospicjum. 
jednak nasz wolontariat to nie tylko pomaganie, ale również wza-
jemne wspieranie się i wspólne świętowanie! W grudniu grupa wo-
lontariuszek wzięła udział w ogólnopolskim Wirtualnym festiwalu 
„Włącz Wolontariat”, zorganizowanym przez centrum edukacji oby-
watelskiej. festiwal odbył się z okazji międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza, a dziewczęta, rywalizowały z drużynami z całej Polski. 
Do wykonania miały 5 zadań, w których musiały wykazać się sporą 
kreatywnością. Poradziły sobie wspaniale! Za wykonanie wszystkich 
zadań dziewczyny zdobyły wyróżnienie i w nagrodę kartę podarun-
kową do księgarni empik.
aby wspierać się we wspólnych akcjach organizowanych na terenie 
naszej Gminy, wznowiliśmy współpracę z Klubem Wolontariatu przy 
urzędzie Gminy. bo razem można więcej!
Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc wszystkim, którzy nas 
wspierają! 

Szkolny Klub Wolontariatu
Szkoły Podstawowej w Słupnie

„MŁODzIEż zAPObIEGA 
POżAROM”
W dniu 3 lutego 2023 r. w szkole Podstawowej im. abp. a. j. nowo-
wiejskiego w słupnie odbyły się eliminacje Gminne ogólnopolskiego 
turnieju Wiedzy Pożarniczej „młodzież Zapobiega Pożarom”. starto-
wali w nich uczniowie ze szkół podstawowych w słupnie, liszynie 
i Święcieńcu, pod opieką p. justyny jakubowskiej i p. tomasza siekier-
skiego. nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod 
przewodnictwem Komendanta gminnego – druha Krzysztofa rygie-
ra. W skład jury weszli opiekunowie grup oraz strażacy. Patronat nad 
wydarzeniem objęli: Pan Piotr Zgorzelski - Wicemarszałek sejmu rP, 
Pan sylwester Ziemkiewicz - starosta Płocki oraz Pan marcin Za-
wadka - Wójt Gminy słupno.
Dwanaścioro uczestników eliminacji podzielonych było na dwie ka-
tegorie wiekowe: kl. i-iV oraz kl. V-Viii. W pierwszej kategorii pierw-
sze miejsce zdobył eryk Gryckiewicz ze szkoły Podstawowej im. abp. 
a. j. nowowiejskiego w słupnie. W drugiej kategorii zwyciężyła iga 
cybulska – uczennica szkoły Podstawowej im. małego Powstańca 
w Święcieńcu. Wszystkim uczestnikom nagrody wręczyła Pani iwo-
na sierocka - Wicestarosta Płocka wraz z Panem Waldemarem Ka-
czorowskim – Dyrektorem s.P. słupno oraz Pani magdalena Kubacka 
z urzędu Gminy w słupnie. Każde dziecko wyszło z eliminacji gmin-
nych otWP z naręczem nagród i szerokim uśmiechem! Zwycięzcom 
i pozostałym uczestnikom eliminacji serdecznie gratulujemy posia-

danej wiedzy i życzymy wielu sukcesów! Pragniemy również bardzo 
podziękować strażakom osP słupno za pokaz udzielania pierwszej 
pomocy, który z pewnością znacznie poszerzył wiedzę i umiejętności 
każdego ucznia biorącego udział w eliminacjach! 
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DzIEń bAbCI I DzIADKA 

„Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta...”

babcia i Dziadek to bez wątpienia bardzo ważne osoby w naszym ży-
ciu. ich święto obchodzimy w styczniu, pełnym chłodnych, szarych 
dni, jednak urok jaki niesie ze sobą wprowadza wszystkich w magicz-
ny nastrój. W tych niezwykłych dniach babcie i Dziadkowie otrzy-
mują od swoich bliskich wyjątkowe dowody miłości, sprawiające 
im ogromną radość. to dni kojarzone z szacunkiem, ciepłem, dzie-
ciństwem i podziękowaniami. Dlatego, już tradycyjnie nie mogło za-
braknąć dziadków na uroczystości przygotowanej specjalnie dla nich 
przez naszych najmłodszych uczniów. 
uczniowie oraz przedszkolaki stanęli na wysokości zadania pod 
okiem swoich pedagogów, prezentując bogaty program słowno-mu-
zyczny, wszak ich odbiorcami byli niecodzienni goście.
W dniu 19 stycznia do szkoły Podstawowej im. małego Powstańca 
w Święcieńcu przybyło nad wyraz duże grono babć i dziadków, a na-
wet prababcie i pradziadkowie. na wstępie Panie Dyrektor szkoły 

marzena Woźniak- trojanowska i Dyrektor Przedszkola edyta so-
bolewska przywitała wszystkich gości. W pięknie udekorowanej 
sali gimnastycznej dzieci z przedszkola i klas i-iii przedstawiły bar-
dzo żywiołowy program artystyczny, na który złożyły się bardzo 
wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. Wszyscy 
dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele 
wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz 
podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede 
wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. mali ar-
tyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzru-
szeniem odbierali czułe słowa. Z ust dzieci wybrzmiało gromkie ,,sto 
lat”, a następnie obdarowano dziadków upominkami. na zakończenie 
czcigodnych gości zaproszono na pyszny słodki poczęstunek oraz cie-
płą herbatkę, który przygotowali rodzice z rad rodziców.
spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 
Kochanym babciom i drogim Dziadkom życzymy samych pięknych 
chwil w życiu oraz tego, aby duma z tak utalentowanych wnucząt 
rozpierała ich serca .

zAWóD- żOŁNIERz
W ramach doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami żandarmerii Wojskowej, Oddział Mazowiecki w War-
szawie. zaproszeni goście przybliżyli nam specyfikę swojego 
zawodu, przedstawili ścieżkę edukacyjną wiodącą do służb mun-
durowych i opowiedzieli ciekawe historie związane z wykonywa-
nymi obowiązkami.
Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną 
służbą wchodzącą w skład sił Zbrojnych rzeczypospolitej Pol-
skiej. W siłach Zbrojnych rP i wobec żołnierzy realizuje zadania 
przewidziane dla Policji. 

Do najważniejszych zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapew-
nienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku 
publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz 
w miejscach publicznych, a także życia i zdrowia ludzi oraz mienia 
wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra.
spotkanie zakończyło się śniadaniem z uczniami klasy Viii i Vii. był 
to czas na pytania i odpowiedzi dotyczące budowania ścieżki kariery 
zawodowej, wymagań dotyczących kandydatów do służby w Żan-
darmerii Wojskowej. 
W naszej szkole uczymy przez praktykę.
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W Szkole Podstawowej im. ziemi Mazowieckiej realizowany jest 
program rozwijający kompetencje społeczne uczniów klasy 1-3. 
Stanowi on realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojo-
we, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej. Jest to ogół 
działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez na-
uczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci do śro-
dowiska pracy.
Zgodnie z modułową strukturą programu w szkole realizowane są 
cele z czterech obszarów:
1. Poznawanie własnych zasobów;
2. Świat zawodów i rynek pracy;
3. rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyj-

no-zawodowych.
celem programu preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie 
uczniów z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształto-
wanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie 
zainteresowań oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.
W ramach realizacji programu „Poznajemy zawody” w szkole odbyło 
się już spotkanie z policjantem, pielęgniarką, kosmetyczką, optome-
trystką. natomiast 03.02.2023r. uczniowie klas 1-3 mieli przyjem-
ność gościć dziennikarkę płockiej telewizji panią anną Klekowicką.
Kiedy dzieci pytają, nawet dziennikarz nie może uchylać się od od-
powiedzi. okazało się, że nasi uczniowie to bystrzy, ciekawi świata 

i pełni pomysłów przyszli ludzie mediów. Widać to po ich otwartości 
oraz sposobie zadawania pytań, które były celne i rzeczowe. Wie-
my, że drzemie w nich potencjał, który przyniesie wspaniałe owoce. 
uczniowie dowiedzieli, że dziennikarz zbiera i przekazuje informacje 
o ciekawych wydarzeniach, zjawiskach zachodzących we współcze-
snym świecie. analizuje i opracowuje różnorodne dane mające wpływ 
na zachodzące wydarzenia lub poszukując odpowiedzi na aktualne 
społecznie pytania. opracowuje uzyskane informacje, a na koniec 
przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji w wy-
branych mediach. Pani anna podkreśliła, że współczesny dziennikarz 
powinien umiejętnie i szybko docierać do faktów, a jego praca wyma-
ga kreatywności i komunikatywności.
Dziennikarz wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach: w redakcji, 
studiu radiowym czy telewizyjnym, biurze portalu internetowego 
itd., gdzie wyszukuje informacje, odbiera telefony, e-maile, pisze tek-
sty, nagrywa programy, przekazuje wiadomości na żywo lub bierze 
udział w ich montażu. specyfika tej pracy wymaga przekazywania 
newsów z różnych wydarzeń, co wiąże się z pracą poza redakcją (na 
ulicy, w różnych instytucjach, pomieszczeniach biurowych, za grani-
cą) i z pracą w ruchu, w zmieniających się warunkach, także atmos-
ferycznych. 
Pani anna prowadzi autorski pogram „imperium Kobiet” w lokalnej 
telewizji i często zaczyna od indywidualnej koncepcji kolejnego odcin-
ka programu, ale aby mógł on się ukazać na antenie, konieczna jest 

praca całego zespołu - operatora dźwięku, światła, montażysty, ka-
merzysty, kierownika produkcji. czasem, aby urozmaicić swoje rela-
cje, dziennikarz pojawia się, zwłaszcza na żywo, w różnych miejscach 
np. na pokładzie samolotu, dachu wieżowca czy szybu w kopalni. 
Dziennikarstwo nie jest zawodem rutynowym, wymaga ogromnego 
zaangażowania, odpowiedzialności za słowo, działania według zasad 
etyki zawodu – podkreśliła pani anna.
uczniowie klas 1 – 3 zadając kolejne pytania, a było ich bardzo dużo, 
poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą także negatywnych aspektów 
tego zawodu takich jak praca pod presją czasu, w stresie, nacisk, aby 
opracowany materiał był ciekawy i konkurencja. to wszystko spra-
wia, że zawód dziennikarza wymaga dużej odporności psychicznej 
oraz kreatywności i nieustannej ciekawości otaczającego świata. 
cenna jest również umiejętność koncentracji uwagi i pracy w tempie 
- często trzeba szybko przygotować i upowszechnić materiał infor-
macyjny na dany temat – wspomniała pani anna. 
uczniowie przyznali, że dziennikarz powinien być dociekliwy, rzetel-
ny i odpowiedzialny. Podawane informacje powinny być wiarygodne 
i uprzednio sprawdzone, tak aby uniknąć późniejszych sprostowań 
lub pomówienia o zniesławienie. Przydatne są również zdolności 
analityczne oraz umiejętność spojrzenia na sprawy z różnych punk-
tów widzenia. niezbędna jest także odporność na krytykę, która jest 
nieuniknionym elementem tego zawodu. Wszystkie te wymagania 
sprawiają, że to zawód trudny, ale przynoszący wiele satysfakcji. 
bardzo serdecznie dziękujemy pani annie Klekowickiej za poświęcony 
czas i przekazaną wiedzę. 

Maria Natkowska

XX SPOTKANIE POKOLEń W LISzYNIE
Współczesny świat – nowoczesny, pełen wyzwań, nowych odkryć, 
zmian na niespotykaną dotychczas skalę, wiedzy przyrastającej w gi-
gantycznym pędzie - wymaga refleksyjnego spojrzenia na dziecko. 
a kto potrafi to zrobić najlepiej? Kto jest cierpliwy i spokojny? Kto za-
wsze ma czas? babcia i Dziadek. Każdego roku obchodzimy ich świę-
to. Z tej okazji w szkole Podstawowej w liszynie 20 stycznia odbyło 
się XX spotkanie Pokoleń.

na wstępie pani dyrektor agnieszka Domińska przywitała wszyst-
kich gości. nastepnie przypomniała historię tego cyklicznego wyda-
rzenia, które zaczęło się w styczniu 2004 roku. „Pierwsze spotkanie 
zorganizowano w małej sali, na lewo od wejścia głównego, którą 
obecnie zajmuje przedszkole. Pierwsza gromadka przybyłych go-
ści liczyła zaledwie kilkanaście osób. Z każdym rokiem jednak gości 
przybywało, co napawało wielką radością. Dla organizatorów był to 
sygnał, że taka uroczystość jest bardzo potrzebna”. W tym roku zo-
stała zorganizowana po raz dwudziesty.
W pięknie udekorowanej sali uczniowie klas 1 – 3 zaprezentowali krót-
kie inscenizacje słowno – muzyczne przygotowane pod kierunkiem 
nauczycieli. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podzi-
wiać swoje pociechy, nagradzając najmłodszych gromkimi brawami. 
mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa.
Pani Grażyna maciejewska – główna organizatorka i pomysłodaw-
czyni imprezy - przekazała życzenia od wnucząt. był czas na uśmiech 
i rozmowę, która jest tak ważna w utrzymaniu relacji we współcze-
snym świecie. na koniec z ust dzieci wybrzmiało gromkie ,,sto lat”, 
a następnie obdarowano dziadków upominkami. rodzice przygoto-
wali słodki poczęstunek. spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić 
kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękować za 
trud włożony w ich wychowanie.
XX spotkanie Pokoleń było także ostatnim spotkaniem przygotowy-
wanym przez panią Grażynę maciejewską, która przez lata angażo-
wała się w nie całym sercem. są w życiu chwile, które coś ważnego 
rozpoczynają lub coś kończą. W związku z przejściem na emeryturę 
wychowawczyni klasy drugiej składamy serdeczne podziękowania, 
wyrazy szczególnego szacunku i uznania za długoletnią pracę.
Pani Grażyna pozostawia za sobą mocny ślad oddania i owocnej służ-
by najmłodszemu pokoleniu.
Ślad ten jest tym trwalszy, że znaczony przez człowieka posiadające-
go w sobie ogromny ładunek ciepła, dobra i szlachetności. człowieka 
czujnego i wrażliwego na potrzeby innych, zawsze uśmiechniętego.
Życzymy Pani dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogod-

nych, ubogaconych rodzinną radością. Życzymy, aby wykorzystywała 
Pani wolny czas na realizację własnych planów
i zamierzeń, zaś bogactwo doświadczeń, Pani aktywność i pomysło-
wość niech nadal służą lokalnej społeczności. jesteśmy przekonani, 
że zapoczątkowana przez Panią idea spotkań Pokoleń będzie kon-
tynuowana, ponieważ jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla 
społeczności szkoły Podstawowej w liszynie. 

DzIENNIKARSKA PRzYGODA

oŚWiata
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 
„NIEZAPOMINAJKA” W SŁUPNIE 

ul. Kościelna 13 
09-472 Słupno 

          
NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE: 

 

   wykwalikowaną kadrę pedagogiczną; 
  bogato wyposażone sale dydaktyczne, plac zabaw oraz zdrowe i smaczne 
posiłki przygotowywane we własnej kuchni;   
  salę gimnastyczną, salę do terapii logopedycznej  i pedagogicznej 
  bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, rytmiki; 
  bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną; 
  udział w atrakcyjnych wycieczkach, różnorodnych imprezach, audycjach 
muzycznych, przedstawieniach teatralnych, projektach edukacyjnych. 

 
Zapraszamy do naszego przedszkola! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE  

OGŁASZA NABÓR DZIECI DO 
ZŁOBKA W SŁUPNIE NA ROK 

SZKOLNY 2023/2024 
Termin rekrutacji  

1-31 marca 2023r. 
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Słupno lub osobiście w sekretariacie  
żłobka w Słupnie. 

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie Gminnego 
Żłobka w Słupnie ul. Warszawska 26 B  

w godzinach 7.00-15.00 lub  
drogą elektroniczną na adres: zlobek @slupno.eu 

 
Do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od 6 miesiąca życia  

do 3 lat. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci będące 
mieszkańcami Gminy Słupno.  

Pozostałe kryteria naboru do placówki zapisano w Statucie 
Gminnego Żłobka. Więcej informacji można uzyskać  

pod numerem telefonu: 728 336 860. 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Słupnie Ogłasza 
Nabór dzieci na rok szkolny 2023/24 

do  
Gminnego  

Żłobka  
w Nowym  
Gulczewie 

 
 

 
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Słupno lub osobiście w 
sekretariacie żłobka w Nowym Gulczewie. 

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie 
Gminnego Żłobka w Słupnie ul. Warszawska 26 B  

w godzinach 7.00-15.00 lub drogą elektroniczną  
na adres: zlobek @slupno.eu 

Termin Rekrutacji 
1 – 31 marca 2023r. 

Do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od 6 miesiąca życia  
do 3 lat. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci będące 

mieszkańcami Gminy Słupno. Pozostałe kryteria naboru do 
placówki zapisano w Statucie Gminnego Żłobka.  

Więcej informacji pod numerem telefonu: 668 137 297. 

JAK zOSTAĆ PILOTEM?
W dniu 27 stycznia br. w grupie „smerfy” i „Puchatki” odbyło się spo-
tkanie z niezwykłym gościem: Panią urszulą brzezińską – Hołownia, 
która jest szczególnie związana z naszą gminą, gdyż stąd pochodzą 
jej rodzinne korzenie. Pani ula jest zawodowym oficerem Wojska Pol-
skiego, pilotem myśliwca miG-29 w 23 bazie lotnictwa taktycznego 
w mińsku mazowieckim. Pani ula ukończyła liceum ogólnokształ-
cące im. Wł. jagiełły w Płocku, później studia na kierunku pilot sa-
molotu odrzutowego w Wyższej szkole oficerskiej sił Powietrznych 
w Dęblinie nazywaną dęblińską „szkołą orląt”, aktualnie lotnicza 
akademia Wojskowa. następnie po szkole dostała przydział do 23 
blt gdzie stacjonują miGi- 29, na szkole latała na Zlinie-42, PZl-130 
orlik oraz ts-11 iskra. Pani ula ukończyła również wiele kursów do-
skonalących, obecnie posiada stopień kapitana.
Historia naszego gościa zaczęła się ciekawie i nieprzewidywalnie. 
Pani ula zdawała egzaminy na kierunek kontroli lotów, a podanie na 
pilota złożyła jako drugi wybór. Podczas kwalifikacji otrzymała infor-
mację, że może zostać pilotem wojskowym i bez wahania zmieniła 
kierunek na pilota samolotu odrzutowego. Po wielu godzinach szko-
leń teoretycznych i praktycznych instruktorzy przydzielili Panią ulę 

do latania na myśliwcach miG-29. to ogromne docenienie umiejęt-
ności Pani uli, gdyż jako kobieta- pilot jest bardzo odważna, ambitna 
i radosna.
nasz gość bardzo profesjonalnie przygotował się do zaprezentowa-
nia swojego zawodu przedszkolakom. Dzieci miały okazję dowiedzieć 
się jaką drogę w swojej karierze musi przejść osoba, która chce zostać 
pilotem myśliwca. Przede wszystkim trzeba być bardzo odważnym 
i wytrzymałym fizycznie, aby podołać wyzwaniom i wieloletnim 
szkoleniom. Pani ula przedstawiła dzieciom film, na którym można 
było zobaczyć lot myśliwcem, jego wnętrze i widoki z kabiny. bar-
dzo ciekawą atrakcją zajęć była prezentacja poszczególnych części 
stroju pilota: kombinezon, spodnie przeciwciążeniowe, szelki pilota, 
kamizelka taktyczna, hełm i maska. Dzięki specjalnemu wyposaże-
niu osoba w kabinie jest chroniona od przeciążeń lub ma możliwości 
ratunku podczas awaryjnego lądowania na wodzie lub lądzie. Dzieci 
miały również możliwość przymierzenia elementów stroju. 
to było bardzo ekscytujące i wyjątkowe spotkanie, które z pewnością 
wzbogaciło naszą wiedzę i rozbudziło ciekawość przedszkolaków. 
nasz gość serdecznie zaprosił wszystkich chętnych, którzy interesu-

ją się sztuką latania na Dni otwarte na lotnisku 23 bazy lotnictwa 
taktycznego w mińsku mazowieckim oraz do śledzenia informacji 
o piknikach i pokazach lotniczych. niezapominajkowe przedszko-
le otrzymało w prezencie pamiątkowe prezenty : koszulkę z logo 
i autografami pilotów 23 bazy lotnictwa taktycznego oraz plakaty 
i widokówki ze zdjęciem myśliwca, które zostały wyeksponowane 
w przedszkolu jako pamiątka. Pani ula pozostawiła swój wpis rów-
nież w naszej kronice przedszkolnej.
Dzieci serdecznie podziękowały Pani pilot za poświęcony czas, być 
może to spotkanie będzie inspiracją dla przedszkolaków w realizacji 
ich marzeń zawodowych w przyszłości. serdecznie dziękujemy!

Sylwia Więcek Jarząbkowska
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bIAŁA SzKOŁA 2023
już po raz dwunasty uczniowie szkoły Podstawowej w słupnie prze-
żyli niezapomnianą, śnieżną przygodę. W dniach 08 - 13.01.2023 
uczestniczyli w białej szkole, w małem cichem koło Zakopanego. 
Zarówno ten jak i poprzednie tego typu wyjazdy mogliśmy realizo-
wać przy wsparciu i pełnej akceptacji ze strony Dyrektora szkoły, 
który podobnie jak my, lubi czynny wypoczynek na stoku.
na zaśnieżonych i dobrze przygotowanych trasach uczniowie uczyli 
się oraz doskonalili jazdę na nartach. Świetne warunki atmosfe-
ryczne, mnóstwo śniegu oraz słoneczne i mroźne dni zapewniały 
rewelacyjną zabawę na stoku. Wszyscy uczestnicy opanowywali 
technikę jazdy na nartach i dołączyli do grona uczniów uprawiają-

cych ten sport. Ponadto młodzież korzystała z wielu atrakcji ta-
kich jak: piesze wycieczki turystyczno – krajoznawcze, poznawanie 
przyrody i klimatu tatrzańskiego Parku narodowego, wycieczka do 
Zakopanego, kulig, ognisko, dyskoteka. odwiedziliśmy także base-
ny termalne, gdzie świetnie się bawiliśmy. codziennie wieczorem 
odbywały się gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne i spor-
towe. Podczas wspólnych spotkań uczniowie poznali wiele wiado-
mości o historii Zakopanego, życiu górali, florze i faunie tatr oraz 
Polskich Parkach narodowych.
bardzo dziękujemy wszystkim za udany wyjazd

Grzegorz Gomułka

fuTbOLOWE SzALEńSTWO 
PODCzAS DELTA CuP
Po emocjach związanych z Mistrzostwami Świata w Katarze nade-
szły nasze małe Mistrzostwa Świata przeznaczone dla najmłodszych 
adeptów piłkarskich. Przez cały styczeń począwszy od 14 stycznia 
przeprowadziliśmy w sumie 8 turniejów piłkarskich dla zawodników 
z kategorii wiekowych od 2008 rocznika do 2016 włącznie.
na Hali sportowej szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku odbywał się tur-
niej Delta cup pod Patronatem Wójta Gminy słupno marcina Zawadki. 
W turnieju wystąpiły zarówno zespoły z powiatu płockiego, jak również 
ekipy z województwa mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. 14 
stycznia na parkiecie zaprezentował się rocznik 2009, a już w niedzie-
lę rok starsi chłopcy urodzeni w 2008 roku. rocznik 2009 mierzył się 
m.in. z amatorem maszewo, Wisłą Dobrzyń czy stegnami Wyszogród, 
natomiast starsi koledzy rywalizowali m.in. z GKs strzegowo, błękitny-
mi Gąbin czy Kasztelanem sierpc. W następnym tygodniu oglądaliśmy 
w sobotę roczniki 2013 oraz 2012, a w niedzielę 2014 rocznik.
W sobotnich grach grupa 2013 zdobyła 3 miejsce, wygrywając 4 spo-
tkania, remisując z GKs bedlno 1:1 oraz ulegając stoczniowcowi Płock 

1:2. W popołudniowych grach wystąpiły ii zespoły Delty. Pierwszy 
zespół zajął 2 miejsce, natomiast druga drużyna uplasowała się tuż 
za podium. na hali w borowiczkach wystąpiły m.in. Dwunastka Wło-
cławek, Wisła Płock, Kasztelan sierpc czy csP rybno.
na zakończenie weekendu chłopcy z 2014 rocznika zajęli 3 oraz 6 
miejsce. mierzyliśmy się z ekipami: Wisła Płock, stoczniowiec Płock, 
Promyk nowa sucha, Kasztelan sierpc czy młode Wilki.
W ten sam weekend podopieczni arkadiusza Ławnickiego wybrali się 
do Drobina na Pegaz cup. Po bardzo dobrym występie zajęli ii miej-
sce, ulegając w finale gospodarzom, 2:0. najlepszym bramkarzem 
turnieju został wybrany szymon cieślak.
W ostatni weekend stycznia swoje umiejętności zademonstrowali 
chłopcy z roczników 2011, 2015 oraz 2010. Zespół 2011 nie przedarł 
się do strefy medalowej, gdyż w eliminacjach uległ sparcie brodni-
ca i po remisie z amatorem maszewo pozostała gra o miejsca 5-8. 
najmłodsza kategoria wiekowa grała bez klasyfikacji generalnej, za-
wodnicy grali każdy z każdym, a w turnieju wystąpiły ekipy: Pegaz 

Drobin, Królewscy Płock, Świt staroźreby, błękitni Gabin, Polonia 
radzanowo oraz stoczniowiec Płock.
na zakończenie cyklu Delta cup zaprezentował się zespół Delta słupno 
2010 i jak przystało na faworytów turnieju dwa zespoły Delty zaprezen-
towały się bardzo dobrze. Delta ii słupno dopiero w spotkaniu finało-
wym musiała uznać wyższość rywali i po bramce w końcówce spotkania 
uległa fea Gostynin 0:1 zajmując ostatecznie 2 miejsce. najlepszym 
strzelcem turnieju został adam sokołowski, a dwa wyróżnienia trafiły 
jeszcze do aleksandra sztanderskiego oraz bartosza chybińskiego.
Warte zaznaczenia jest również sobotnie granie drużyny 2010, która 
udała się do Proboszczewic i nie pozostawiła złudzeń pozostałym 
ekipom zajmując dwa pierwsze miejsca.
jak podsumował turnieje trener Przemysław michalski „Widać po wy-
nikach i po grach każdej pojedynczej grupy, że ekipy idą w dobrym kie-
runku i codzienna praca na treningach przynosi oczekiwane rezultaty”
Wszystkie informacje o klubie można znaleźć na https://www.face-
book.com/deltaslupno

Tomasz Marciniak
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MISTRz POLSKI TRENuJE z GREENS SŁuPNO
Tymoteusz Jóźwiak to sześciokrotny Mistrz Polski Juniorów w pły-
waniu. Jest wszechstronnym pływakiem i potrafi wygrywać we 
wszystkich stylach. Ma zaledwie 14 lat i już ogromne sukcesy na 
basenach w kraju jak też za granicą. Dwa lata temu wraz z rodzi-
ną wyprowadził się do Łodzi, aby doskonalić swoje umiejętności. 
Teraz wraca do swojego Rodzinnego domu i będzie reprezentował 
barwy Greens Słupno. 
Pływa od piątego roku życia. na początku tylko dla rozrywki, ale szyb-
ko okazało się, że pływanie to jego największa pasja. rodzice i trene-
rzy zauważyli jego determinacje w pływaniu i coraz bardziej zwiększali 
liczbę zajęć. „już od pierwszych zajęć czułem, że basen to miejsce, 
stworzone dla mnie. to tu czuje się wolny – opowiada z uśmiechem ty-
mek - moją największą pasją jest pływanie, któremu poświęcam więk-
szość swojego czasu. to mój drugi dom”. aby móc brać udział w za-
wodach pływackich musi należeć do klubu sportowego. i tak trafił do 
jednego z łódzkich klubów pływackich. tam mieszkał dwa lata gdzie 
uczył się w szkole i trenował intensywnie. jednak szybko okazało się, 
że ciężko pogodzić regularną naukę z treningami. Dlatego rodzice zde-
cydowali się na tryb indywidualnej nauki w domu. Dzięki temu może 
sam dopasować sobie czas nauczania do zajęć na basenie. a treningi 
muszą być regularne. aby osiągnąć taki sukces tymek pływa dwa razy 
dziennie po dwie godziny. to ogromny wysiłek dla 14-latka, który jed-
nak pozwolił mu na pobicie rekordu Polski w stylu motylkowym oraz 
zdobycie tytułu sześciokrotnego mistrza Polski juniorów młodszych. 
„trenuję dwa razy dziennie. Pierwszy trening zaczynam o 6 rano (2h) 
a drugi o 16 (2h). treningi bywają bardzo ciężkie szczególnie te które 
maja mnie przygotować do ważnych zawodów. jednak nawet mimo to 
nie tracę motywacji. bardzo lubię ciężko pracować i się zmęczyć, bo 
wtedy wiem, że zrobiłem kolejny krok w drodze po marzenia – wspo-
mina tymek - moim największym marzeniem i głównym celem jest 
wywalczenie minimum olimpijskiego do Paryża 2024. Każdego dnia 

ciężko trenuję, nie zdarza mi się opuszczać treningów. Każdego dnia 
wstając o 4:45, wiem że robię to wszystko po to, aby spełnić swoje 
największe marzenie - zdobyć medal olimpijski”.
W ubiegłym roku wraz z rodzicami wyjechał na treningi do znanego 
na całym świecie ośrodka pływackiego w amerykańskim mission Vie-
jo. była to doskonała okazja aby przez trzy tygodnie trenować z naj-
lepszymi pływakami trenerami na świecie, w klubie o ogromnych tra-
dycjach olimpijskich. Zrobił też świetne wrażenie na trenerach, którzy 
zaprosili go do dalszej współpracy. to spowodowało jeszcze większą 
determinację i motywację do pracy. W tym roku czeka go jeszcze eg-
zamin ósmoklasisty. Po jego zdaniu wraz z rodzicami i młodszym bra-
tem planują wyjechać do Kalifornii i kontynuować dalszą naukę a przede 
wszystkim pływanie. jednak nie zamierza odchodzić od Greensów. aby 
móc startować w zawodach pływackich musi codziennie trenować w li-
cencjonowanym klubie pływackim. i tak właśnie zaczyna swoją przygo-
dę z naszym słupieńskim klubem Greens słupno. aby zapewnić regu-
larne treningi tymek musi mieć dostęp do toru pływackiego. Z uwagi 
na to, ze w Płocku działają chwilowo tylko dwa baseny rodzicom bardzo 
ciężko było uzyskać na to zgodę. Dlatego poprosili o pomoc Wójta mar-
cina Zawadkę, który błyskawicznie pomógł chłopcu w realizacji swoich 
marzeń. Dziękując za wsparcie tymek obiecał odwdzięczyć się medala-
mi przywiezionymi z przyszłych zawodów. Przecież głównym celem jest 
zdobyć medal olimpijski: „staram się od zawsze nie tylko dobrze pływać, 
ale również i dobrze uczuć. najbliższe 2 lata będą dla mnie kluczowe, dla-
tego dziękuję Greens’om i Wójtowi za pomoc” – mówi tymek.
jednak rodzina jóżwiaków ma jeszcze jednego zawodnika pływające-
go z Klubem sportowym Greens. jest nim młodszy brat 13-letni mar-
cel, który musiał chwilowo przerwać treningi z uwagi na swoją kon-
tuzję. jednak wraca do sportu zmotywowany przez rodziców, brata 
i nowych trenerów. liczymy na to, że już niedługo również pochwali 
się swoimi zdobytymi medalami. M.K.

zWYCIęSKA PASSA KOSzYKAREK 
zE SŁuPNA
Znakomicie zakończył się rok 2022 dla zawodniczek Ks Greens słup-
no u-12. na początku grudnia dziewczęta wzięły udział w silnie ob-
sadzonym turnieju mikołajkowym o Puchar burmistrza dzielnicy 
Warszawa białołęka. rozegrane w zostały cztery mecze z czego 
trzy były zwycięskie dla naszej drużyny i ostatecznie zespół zajął 3 
miejsce w turnieju otrzymując pamiątkowe medale oraz puchar.
również wspaniale dla tych samych zawodniczek rozpoczął się nowy 
rok 2023. W derbach Płocka dziewczęta na własnej hali wygrały li-
gowy mecz WoZKosz z muKs 21 Płock 45:28.jest to duży sukces dla 
całego zespołu, który zrobił ogromny postęp.
należy również wspomnieć o sukcesach koszykarskich uczniów 
ze szkoły Podstawowej im. abp. a.j.nowowiejskiego w słupnie. 
W styczniu w szkole odbyły się Powiatowe igrzyska młodzieży 
szkolnej w dwóch kategoriach wiekowych 
•	 dzieci - mini koszykówka
•	 młodzież - koszykówka
Z podziałem na kategorie oraz na płeć wszystkie cztery reprezenta-
cję szkoły zajęły i miejsce i awansowały do dalszej fazy rozgrywek.
można śmiało podsumować że w słupnie koszykówka jest jedną 
z ulubionych form aktywności wśród dzieci i młodzieży.

Grzegorz Gomułka

sPort
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W ramach projektu „Centrum usług Społecznych w Gminie Słup-
no” współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ruszyły nowe 
zadania dla mieszkańców Gminy Słupno. 
W Klubie Zdrowego Życia seniorzy mają możliwość skorzystania z re-
habilitacji w warunkach domowych, która nie odbiega standardami 
od tej prowadzonej w palcówce czy gabinecie, ponieważ prowadzona 
jest przez doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych fizjotera-
peutów. Zajęcia powstały z myślą o seniorach, których stan zdrowia 
nie pozwala na dotarcie do ośrodka. 
następnym działanie skierowanym do seniorów jest gimnastyka, któ-
ra łączy klasyczne ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej, 
elementy pilates, rehabilitacji oraz stretchingu. Ćwiczenia opracowane 
są w taki sposób, by nie były zbyt męczące to doskonały trening rów-
nowagi i wzmacniania mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie prawi-
dłowej postawy. Dzięki regularnej aktywności fizycznej zmniejsza się 
ryzyko wystąpienia chorób wieku podeszłego, poprawia sprawność 
układu krążeniowego oraz układu oddechowego. ruch dla seniorów 
oznacza także większe uczestnictwo w życiu społecznym, co wpływa 
na poprawę nastroju, który jest niezwykle istotny. 
Wraz ze starzeniem się organizmu zachodzą w nim różnego rodzaju 
zmiany, także te fizjologiczne. Wiąże się to z nowymi potrzebami, 
dotyczącymi stylu życia, a przede wszystkim żywienia. Pojawiają się 
również różnego rodzaju schorzenia, które także stwarzają potrzebę 
modyfikacji diety. seniorzy mają możliwość uczestnictwa w spotka-
niach z dietetykiem jak również we wspólnym zdrowym gotowaniem. 
Przeprowadzone warsztaty, mają na celu przekazanie uczestnikom 
tajników właściwego odżywiania, komponowania codziennego jadło-
spisu, uwzględniając występujące często u osób starszych schorze-
nia. Ponadto w ramach warsztatów uczestnicy nauczą się kompono-

wać proste, zdrowe a zarazem niedrogie potrawy. na koniec każdych 
zajęć odbywa się degustacja potraw.
Podczas zajęć dotyczących promocji zdrowia, które prowadzone są przy 
współpracy z diabetykiem, onkologiem, dermatologiem i pielęgniar-
ką stwarzane są warunki do kształtowania nawyków oraz motywacji, 
wiedzy i umiejętności do zdrowego stylu życia, a także podejmowanie 
działań na rzecz zdrowia własnego i innych. Warsztaty mają formę wy-
kładów dotyczących profilaktyki zdrowotnej na rzecz osób 60+. 
super formą dla spędzania czasu wolnego jest aktywizacja osób star-
szych poprzez dbałość o estetykę swojego wyglądu. celem projektu 
jest podkreślenie wagi elegancji i dobrego gustu w wyglądzie oraz 
przekonanie, że wygląd odgrywa bardzo ważną rolę w każdym wieku. 
W centrum Kreatywności lokalnej – uwierz w siebie spotkamy się 
z różnorodnością działań począwszy od rękodzieła gdzie dla wielu 
seniorów zajęcia warsztatowe są sposobem na budowaniu poczucia 
swojej wartości, rozwinięciem ukrytych talentów, swojej wrażliwo-
ści estetycznej, umiejętności współpracy i przyjemnym spędzeniem 
czasu. są to zajęcia gdzie każdy z nas może się przekonać, że nie trze-
ba być osobą uzdolnioną, aby spełniać się twórczo, odnaleźć swoją 
pasję i otaczać się pięknymi przedmiotami wykonanymi własnoręcz-
nie, ponieważ piękno tkwi w każdym z nas. 
teatr międzypokoleniowy to integracja międzypokoleniowa, która 
w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna. to forma mile spędzo-
nego twórczego czasu, dobrej zabawy, zdobycia nowych umiejętności 
aktorskich, nauki autoprezentacji, improwizacji, poznania lepiej możli-
wości własnego ciała i umysłu. Proponujemy różnorodność zajęć – od 
podstaw warsztatu aktorskiego po trening relaksacyjny dobry humor.
muzyczne spotkania rodzin to forma zajęć integracyjno-muzyczno
-edukacyjnych.

Magdalena Szochner-Siemińska

zAWSzE MŁODzI, 
PEŁNI żYCIA

Pomoc sPoŁecZna
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Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy 
gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem /gaz ziemny 
sieciowy/ i których przeciętne miesięczne dochody nie przekracza-
ją 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym.

WNIOSEK o wypłatę refundacji podatku VAT 
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. 
Komu przysługuje zwrot kwoty odpowiadającej podatkowi Vat?
Należy łącznie spełnić dwa warunki:
Warunek 1: 
•	 refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania ga-

zowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi /
gaz sieciowy/ musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (ceeb) do dnia 20 grudnia 

2022r. albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrze-
wania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do ceeb.

Warunek 2:
•	 Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
•	 w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego mie-

sięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
•	 w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość prze-

ciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł 
na osobę.

Wnioski złożone po raz pierwszy w okresie od 01.01.2023r. do 
31.07.2023r. – dochód z roku bazowego 2021.
Wnioski złożone po raz pierwszy w okresie od 01.08.2023r. nie póź-
niej niż do dnia 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – do-
chód z roku bazowego 2022.

Kto może złożyć wniosek ?
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych 
lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze Vat.
Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:
•	 faktura Vat (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; fak-

tura ze zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania 
rekompensaty podatku Vat),

•	 dowód uiszczenia zapłaty za fakturę Vat.
jeśli to niezbędne w danym przypadku:
•	 dokumenty zaświadczające o dochodzie
jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowe-
go uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnio-
skodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. urząd 
uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu 
poprzez usługę csiZs emp@tia.
jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego 
uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych 
dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpa-
trujący wniosek. takimi dokumentami mogą być na przykład:
•	 dowód zasądzenia alimentów,
•	 informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
•	 informacje o przyznanym stypendium,
•	 informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

Termin złożenia wniosku
Wnioski o refundację podatku Vat można składać:
•	 nie później niż do dnia 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Gdzie składa się wniosek?
Wniosek należy złożyć w centrum usług społecznych w słupnie, 
ul. Warszawska 26a, 09-472 słupno, w godzinach pracy cus, tj. pn. 
godz. 9.00 – 17.00, wt. – pt. godz. 8.00-16.00.

Wniosek składa się:
•	 na piśmie
Wzór wniosku jest dostępny w cus w słupnie oraz na stronie inter-
netowej ministerstwa Klimatu i Środowiska: 
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-re-
fundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/. 
•	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - ePuap /potwier-

dzony podpisem elektronicznym/
•	 przy użyciu aplikacji mobywatel M.S.S.

zASADY SKŁADANIA WNIOSKóW 
O ŚWIADCzENIE WYCHOWAWCzE NA NOWY 
OKRES ŚWIADCzENIOWY 2023/2024
Od 1 lutego 2023 r. zuS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świad-
czenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy trwający 
od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na dziecko do ukoń-
czenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
•	 matką albo ojcem dziecka,
•	 dziecko wspólnie z tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł mie-
sięcznie na dziecko.
tylko w dwóch sytuacjach Zus wypłaci świadczenie w niższej - pro-
porcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):
•	 gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
•	 gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.
jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną 
z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, 
to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.
Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku 
bankowego, który podasz we wniosku.
Ważne!
Wnioski można składać do Zus już od 1 lutego 2023 r. wyłącznie 
przez internet za pośrednictwem jednego z kanałów wnioskowania:

•	 portalu Pue Zus
•	 portalu ministerstwa rodziny emp@tia 
•	 bankowości elektronicznej 
•	 aplikacjia mZus - od 1 lutego 2023 r. wniosek o świadczenie wy-

chowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć 
w aplikacji mZus na swoim telefonie lub tablecie. Z mZus można 
korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi 
android i ios. aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz 
app store.

Ważne!
•	 Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego 

i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2023 r. wniosek na-
leży złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

•	 złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. będzie gwarantowa-
ło, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrów-
naniem od 1 czerwca 2023 r.

•	 Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży 
wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie 
wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia 
wniosku.

zuS przypomina, że świadczenie 500+ przysługuje obywatelom 
ukrainy, którzy przybyli z ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. 
w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Pol-
sce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu 
SW-u, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek 
ten można złożyć poprzez Pue Zus, portal emp@tia lub bankowość 
elektroniczną - wyjaśnia Zakład. 
Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski 
sW-u na okres 2023/2024 obywatele ukrainy mogą składać do 24 
sierpnia 2023 r. M.S.S.

NOWE ŚWIADCzENIE - REfuNDACJA 
PODATKu VAT zA DOSTARCzONE 
PALIWA GAzOWE W 2023 R.

Pomoc sPoŁecZna
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z NAMI 
WESELEJ
to motyw przewodni półkolonii zimowych w Gminie słupno, które 
Gminny ośrodek Kultury słupno zorganizował w terminie od 13 do 17 
lutego. Wzorem ubiegłych lat i tym razem były to zajęcia prowadzo-
ne na terenie szkoły Podstawowej w słupnie. Dzieci miały zapewnio-
ną profesjonalną opiekę przez 8 godzin dziennie, dwa posiłki i wiele 
ciekawych warsztatów. W ramach wypoczynku mogły uczestniczyć 
w zajęciach edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, różno-
rodnych grach i zabawach sportowych, w tym również doskonaleniu 
jazdy na rolkach pod fachowym okiem instruktora. były warsztaty 
plastyczne i turnieje gier planszowych. organizatorzy zaplanowa-
li również wyjazd do kręgielni. niewątpliwą atrakcją tegorocznego 
wypoczynku był także wyjazd do teatru Dramatycznego im. jerzego 
szaniawskiego w Płocku na spektakl pt. „Pchła szachrajka”. Przygo-
towaliśmy również atrakcje na 14 lutego z pocztą i balem walentyn-
kowym. Z wypoczynku skorzystało niemal 50 uczniów z klas i – iV 
z terenu Gminy słupno. nasi milusińscy z pewnością nie nudzili się. 
mamy nadzieję, że te ferie zaowocowały nowymi przyjaźniami i do-
starczyły milusińskim mnóstwo dobrej zabawy.

bożena Wernik

TRADYCYJNIE - CzYLI JAK?

o tradycjach, zwyczajach, obrzędach, sztuce i kulturze ludowej opowie-
działa dziś dzieciom z samorządowego Przedszkola „niezapominajka” 
w słupnie, Pani anna Włochowska. babcia ania (pisarka sama tak o so-
bie mówi) w magiczny, bardzo ciepły i gawędziarski sposób wprowadzi-
ła uczestników spotkania w świat klechd i bajań. mówiła o wartościach 
zanikających, które należy przekazywać kolejnym pokoleniom i kulty-
wować. o zwyczajach, które stanowią o naszej tożsamości społecznej 
i kulturowej, ale także o sprawach zwyczajnych, które scalają więzi ro-
dzinne, przyjacielskie i cenne znajomości. uświadomiła nam wszystkim 
jak ważny jest tradycyjny tort urodzinowy ze świeczkami, smażenie 
pączków czy faworków na tłusty czwartek, czy też pieczenie lokalnego 
przysmaku – sodziaków. autorka przypomniała o pleceniu pierścionków 
ze słomy czy wianków z polnych kwiatów. Dawniej te czynności spra-
wiały mnóstwo radości i pozwalały przyjemnie spędzić czas, a teraz... 
usłyszeliśmy gwarowe nazwy i sformułowania, świadczące o naszym 
pochodzeniu i korzeniach, o których nigdy nie wolno zapomnieć, gdyż 
stanowią naszą historię i opisują nasze miejsce w świecie. 
Podczas rozmowy o zapustach i zwyczajach związanych z ostatka-
mi, nasza Dobra Wróżka anna rozdała dzieciom rekwizyty, które na 
chwilę zmieniły bibliotekę w salę gdzie odbywał się bal karnawało-
wy. W myśl zasady, że jak zabawa to zabawa, jak karnawał to kar-
nawał, nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku. jednak przede 
wszystkim nasi mili goście zostali obdarowani ciepłem, miłością 
oraz przesłaniem odnośnie dzielenia się przyjaznym uśmiechem ze 
wszystkimi otaczającymi nas ludźmi.
Przedszkolaki pięknie podziękowały poetce za przyjemnie spędzone 
przedpołudnie i obdarowały babcię anię własnoręcznie wykonanymi 
prezentami.
Dziękujemy za wspólne chwile i zapraszamy do biblioteki!

bożena Wernik
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godz. 17.00

Hala sportowa 
Szkoły Podstawowej w Słupnie 

(otwarcie sali godz. 16:00) 

Zaproszenia dostępne 
w GOK Słupno z/s w Cekanowie

w dniach 1-7 marca

Zaproszenia dostępne 
w GOK Słupno z/s w Cekanowie

w dniach 1-7 marca

Koncert
trzech

tenorów

Wójt Gminy Słupno

Patroni medialni:
głos

SLUPNA
wydawnictwo bezpłatne

-
Więcej informacji:
www.gok.slupno.eu

marca
2023 r.8

zaprasza

Hala sportowa 
Szkoły Podstawowej w Słupnie 

(otwarcie sali godz. 16:00) 


