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Wakacyjne pozdrowienia…

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

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

Godziny pracy urzędu Gminy w słupnie
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00

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

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

nIP GmIna sŁuPno
774-32-13-464

nIP uRZĄd GmIny sŁuPno 
774-22-93-320

REGon 
611015997

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

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

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

Wydział nieruchomości
i Gospodarki Komunalnej: 
(24) 267 95 73 
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91

Wydział ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej
(24) 267 95 81 - naczelnik wydziału
(24) 267 95 62 - woda
(24) 267 95 75 - rolnictwo
(24) 267 95 85 - odpady

Kadry:
(24) 267 95 66

Promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 88

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

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

„Głos słupna” 
Miesięcznik Samorządowy Gminy Słupno. 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.

adres: 
Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie, 
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno
tel.: (24) 386 27 55, 
e-mail: promocja@slupno.eu, 
strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół
Redaktor naczelny: Agnieszka Ruclak
druk: Drukarnia Szmydt, 
ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, 
e-mail: szmydt@onet.pl

Paradoksalnie w wakacje czas płynie wolniej, a serce bije szybciej. 
W każdym znaczeniu tego słowa. mimo pozornego lenistwa mamy 
często dwa razy więcej pracy w dwukrotnie krótszym czasie. Sprawy 
odkładane od dawna, których stos piętrzył się w naszych głowach 
i wywoływał nasze poczucie winy, teraz często doczekają się realizacji.  
Socjologowie twierdzą, że okres przed urlopem jest tak samo pra-
cowity jak przed końcem roku. Występuje podobny syndrom zała-
twiania wszystkiego na już, jakby po wakacjach miał nastąpić koniec 
świata. Zabiegani, szukając kompromisu pomiędzy planami wakacyj-
nymi swojej drugiej połówki, teściów i dzieci nie mamy najczęściej na 
nic czasu. to wtedy jest najwięcej zawałów i udarów, gdy nieświa-
domi ograniczeń swego zdrowia, bierzemy na swoje barki więcej niż 
jesteśmy w stanie unieść. i gdy zamkniemy za sobą drzwi domu, 
trzy razy sprawdzając, czy zakręciliśmy wodę, i w końcu siądziemy 
w wygodnych fotelach wiozących nas do lepszego urlopowego jutra, 
znajdźmy czas dla siebie. 
oddając w Państwa ręce wakacyjny numer „Głosu Słupna” mamy 
nadzieję, że stanie się ciekawą lekturą. chcieliśmy zrobić go troszkę 
inaczej, zachęcić naszych czytelników do refleksji nad przemijaniem 
i zmieniającym się nieustannie światem. Stąd fotoreportaż przed-
stawiający naszą Gminę wczoraj i dziś. mimo nieodległej perspek-
tywy zaledwie kilku lat doskonale można dostrzec zmiany, które 
zaszły w naszym otoczeniu, a których już może nie dostrzegamy 
jako zmiany. Warto zachować sobie te zdjęcia, które świadczą o tym, 
jak wielką pracę wykonaliśmy wspólnie na przestrzeni tych kilku lat 
z radnymi naszej Gminy Słupno, żeby było piękniej i żyło się nam tu 
lepiej. Dziś „Głos Słupna” staje się cennym zbiorem wiedzy o gminie, 
jej mieszkańcach, sferach życia oraz kierunkach rozwoju społeczno-
gospodarczego, przestrzennego, a także kulturowego naszej małej 
ojczyzny. i co trzeba podkreślić, stało się to dzięki Państwu, miesz-
kańcom Gminy, którzy obdarzyli nas zaufaniem i dali szansę na reali-
zację wspólnych marzeń.
nawiązując do uzyskanego w czerwcu votum zaufania i absolutorium 
od rady Gminy, chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali 
wspólnie ze mną na rzecz lepszej przyszłości naszej Gminy Słupno 
i jej mieszkańców. Dziękuję radnym, pracownikom samorządowym 
oraz tym, którzy wspierali i wspierają samorząd, zapewniając jego 
sprawne funkcjonowanie w tym szczególnym okresie. Wyrażam 
wdzięczność za ich determinację, ofiarność i poczucie obowiązku 

wobec naszej małej ojczyzny.
na początku nadchodzących 
wakacji życzę Państwu tyl-
ko pięknej pogody, niezapo-
mnianych wakacyjnych prze-
żyć i spokojnych powrotów 
do domów. Znajdźcie czas dla 
siebie, dla swoich pasji, reali-
zujcie swoje marzenia, bądź-
cie szczęśliwi. 
czekamy na kartki od Pań-
stwa z wakacji na adres redak-
cji, najciekawsze opubliku-
jemy i nagrodzimy! uWaGa! 
oczekujemy na kartki-wido-
kówki a nie e-maile czy sms-y, 
bo wakacyjne kartki to taka piękna tradycja. dlatego proszę, znajdź-
cie w wakacje czas na napisanie i wysłanie pozdrowień nie tylko do 
nas, ale także do swoich bliskich. miłego odpoczynku.

tERmIn na sKŁadanIE WnIosKóW uPŁyWa 15 lIPca

styPEndIum Wójta GmIny sŁuPno 
Za WysoKIE WynIKI W naucE dla 
uZdolnIonycH ucZnIóW
tRWa nabóR kandydatów do stypendiów Wójta Gminy Słupno dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podsta-
wowych. Wnioski można składać tylko do 15 lipca 2021 r
Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów 
ustalony jest corocznie w budżecie gminy. W 2020 roku wpłynęło 77 
wniosków o przyznanie stypendium wójta dla uczniów szkół podsta-
wowych. rozpatrzono pozytywnie 76 wniosków. Stypendyści otrzy-
mali po 150 zł we wrześniu 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. 
Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:
•	 szczególnie uzdolnionym uczniom klas iV – Viii z terenu gminy 

Słupno, uczęszczającym do szkół podstawowych,
•	 szczególnie uzdolnionym uczniom klas iV – Viii spoza terenu gmi-

ny Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie 
gminy Słupno.

aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki: 
uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego 
co najmniej 5.0 oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być 
uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

•	 wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
•	 rodzic lub opiekun prawny ucznia,
•	 stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.
Wniosek składa się w sekretariacie urzędu Gminy w Słupnie, dołą-
czając do niego:
•	 poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świa-

dectwa szkolnego,
•	 poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie do-

kumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe 
w danym roku szkolnym,

•	 informację o przetwarzaniu danych osobowych,
•	 zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Szczegółowe informacje oraz wniosek można uzyskać pod numerem 
telefonu 24-267-95-78 oraz pobrać ze strony www.slupno.eu

sylwia Pomianowska
dyrektor biura ds. oświaty
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absolutoRIum I Wotum 
ZaufanIa dla Wójta GmIny

aKtualnoŚci

Rada Gminy słupno udzieliła Wójtowi marcinowi Zawadce abso-
lutorium i wotum zaufania. sesja absolutoryjna, na której Wójt 
przedstawił Raport o stanie gminy za 2020 r. oraz podczas której 
debatowano nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego bu-
dżetu, odbyła się 17 czerwca 2021 r.

Podczas sesji, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r., został przedstawiony raport o stanie gminy, 
odbyła się debata, w której wzięli udział radni, a następnie zostało 
przeprowadzone głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. raport 
o stanie Gminy Słupno został przedstawiony przez wójta marci-
na Zawadkę i obejmował podsumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności: realizację budżetu, polityki, strategii 
i uchwał rady Gminy. W raporcie zawarte zostały między innymi in-
formacje finansowe i o stanie mienia komunalnego, informacje doty-
czące inwestycji, oświaty i działalności Gminnego ośrodka Pomocy 
Społecznej. rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę i udzieliła 
wójtowi marcinowi Zawadce wotum zaufania.
jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było udzielenie 
przez radę Gminy absolutorium Wójtowi Gminy Słupno. absolutorium 
jest udzielane w oparciu o sprawozdanie z wykonania planu finansowe-
go budżetu Gminy Słupno za rok 2020. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że rada Gminy Słupno uchwałą nr 121/XVii/19 z dnia 23 grud-
nia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Słupno 
na lata 2020–2029 oraz uchwałą nr 122/XVii/19 z dnia 23 grudnia 2019 
roku uchwaliła budżet Gminy na rok 2020. oceniając sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, regionalna izba ob-
rachunkowa w Warszawie uchwałą nr 3e/255/2021 z dnia 27 kwietnia 
2021 r. pozytywnie (bez uwag) zaopiniowała jego wykonanie. 
W 2020 roku dochody budżetu gminy wyniosły 66  103 136,89 zł., 
więcej w stosunku do poprzedniego roku o 7 097 470,42 zł. (10,74%). 
Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje 

celowe. Szczegółowe określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, 
zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania i przeka-
zywania subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa określa 
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Docho-
dy własne (czyli takie, na których przekazanie samorządy mają 
wpływ, m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia) stanowiły 
26 290 866 zł. 39,77% dochodów budżetowych ogółem. Subwencje 
i dotacje, czyli transfery bezpośrednio z budżetu państwa, przyniosły 
budżetowi 35,01%, a 25,22% - wpływy z udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych i prawnych.

Wykres: Udział dochodów z poszczególnych źródeł w budżecie gminy 
Słupno w 2020 roku (w %). Źródło: opracowanie własne 

W 2020 roku wydatki budżetu gminy wyniosły 64 143 749,55 zł. Wy-
datki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. 
W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kie-
runki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. W strukturze 
wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na finanso-
wanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosi również wy-
datki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m.in. 
ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie 
ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń komunalnych, go-
spodarkę mieszkaniową a także komunikację zbiorową.

Wykres: Udział wybranych działów klasyfikacji w wydatkach budżetu 
gminy Słupno w 2020 roku (w %). Źródło: opracowanie własne 

W 2020 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 54 538 734,15 
zł. (97,70% planu) a wydatków majątkowych 9 605 015,40 zł. (98,49% 
planu). największy udział w wydatkach bieżących miały wydatki na 
oświatę i wychowanie 12 644 273,68 zł. (23,18%), wydatki na szeroko 
rozumianą opiekę społeczną 17 688 960,47 zł. (32,43%) oraz bieżące 
zadania z zakresu drogownictwa 3 231 444,35 zł. (5,93%). 
największy udział w wydatkach majątkowych miały wydatki prze-
znaczone na budowę i modernizację dróg gminnych. Wyniosły one 
7 910 386,27 zł. (82,36%). na zadania z zakresu budowy infrastruk-
tury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gospodarki komunalnej wy-
datkowano w ubiegłym roku 989 286,57 zł. (10,30%).
Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 maja br. przeanalizowa-
ła i rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 
2020 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzą-
dowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacje o stanie mie-
nia Gminy Słupno. Po dokonaniu oceny i analizy budżetu za 2020 rok 
Komisja rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu za 2020 rok i zawnioskowała do rady Gminy Słup-
no o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2020 rok.
uchwałą nr 3f/216/2021 Składu orzekającego regionalnej izby obra-
chunkowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopi-
niowano wniosek Komisji rewizyjnej rady Gminy Słupno w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2020 rok.
rada Gminy większością głosów (przy jednym głosie przeciw) podjęła 
decyzję o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Słupno. Wójt mar-
cin Zawadka, dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium, 
podkreślił, że jest to wspólne osiągnięcie radnych, sołtysów, pracowni-
ków urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych. to nasza 
wspólna praca. – mówił Wójt, życząc sobie i wszystkim obecnym dal-
szej owocnej współpracy i realizacji wytyczonych celów.
realizując dalsze punkty porządku obrad, rada gminy podjęła nastę-
pujące uchwały:

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o  przy-
znanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego.
2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w Gminie Słupno na rok szkolny 2021/2022.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy w  zakresie świadczenia publicznego transportu zbioro-
wego w Gminie Słupno.
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupno.
5) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gmi-
ny Słupno dróg wewnętrznych położonych w Starym Gulczewie.
6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 43/iV/17 rady Gminy 
Słupno z  dnia 9  listopada 2017  r. w  sprawie przyjęcia przez Gminę 
Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa położonych w rydzynie Gmina Słupno.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 
ewidencyjnej numer 70/9 położonej w Słupnie przy ulicy Kościelnej 
stanowiącej mienie Gminy Słupno.
uchwały rady Gminy w Słupnie w pełnym brzmieniu są dostępne 
w biuletynie informacji Publicznej: http://ugslupno.bip.org.pl/

agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy słupno
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Po PIERWsZE InWEstycjE - GŁóWnE 
InWEstycjE 2021 RoKu
Koniec I półrocza 2021 r. to czas na posumowanie dotychczaso-
wych działań Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju w re-
alizacji założeń budżetu na 2021 r.

Wartość zaplanowanych środków to ponad 15 mln na realizację inwe-
stycji i remontów w 2021 roku. Z czego blisko 3 mln to środki pozyskane 
z różnych programów i instytucji zewnętrznych.
Spoglądając na geografię realizowanych zadań w perspektywie trwa-
łości WPf na lata 2019-2029, staramy się, aby nie było białych plam. 
Zrównoważony rozwój, to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrze-
by obecne poszczególnych społeczności lub obywateli, nie zagrażając 
możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. należy rów-
nież pamiętać, że zrównoważony rozwój opiera się na dwóch podstawo-
wych pojęciach: pojęciu potrzeb i pojęciu ograniczeń.
określone w Wieloletniej Prognozie finansowej cele strategiczne 
realizowane od lat to przede wszystkim rozwój infrastruktury dro-
gowej, poprawa infrastruktury dla mieszkańców, rozwój usług w za-
kresie kultury, sportu, rekreacji i oświaty. 
realizację tych celów potwierdza struktura planowanych na 2021 r. 
wydatków inwestycyjnych, z której wynika, że najwięcej środków, bo 
aż ok. 10,7 mln zł wszystkich wydatków inwestycyjno-remontowych 
przeznaczyliśmy na budowę i remonty dróg. tak duże zaangażowa-
nie środków na budowę i remonty dróg możliwe było dzięki decyzji 
rady Gminy, która na wniosek Wójta zabezpieczyła środki w budże-
cie, jak również dzięki uzyskanym dotacjom.
Gmina Słupno złożyła 7 wniosków o dofinansowanie zadań drogowych 
w 2021 roku na łączną kwotę ca. 28 mln złotych. 

W wyniku rozstrzygniętych naborów Gmina Słupno otrzymała wspar-
cie w wysokości 960 000,00zł na realizację zadania pod nazwą arkadia 
mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. liszyno – słupno wraz 
z przebudową mostu i infrastrukturą w ramach rządowego funduszu 
inwestycji lokalnych – ii nabór wniosków o uzyskanie środków funduszu 
Przeciwdziałania coViD-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 
otrzymaliśmy także dofinansowanie w ramach funduszu dróg sa-
morządowych na rok 2021. Zadanie budowa ul. stepowej w no-
wym Gulczewie, gmina Słupno – etap ii zakres 1. od ul. Szlacheckiej 
do jaru rzeki rosicy – zakres 2. od km 0+633,00 do km 1+161,30. 
z wnioskowaną kwotą dofinansowania wysokości ca.1 mln złotych. 
obecnie przygotowywana jest do podpisu umowa o dofinansowanie 
wraz z załącznikami określająca wysokość dofinansowania zadania. 
Zarząd Województwa mazowieckiego również przyznał dotację w wy-
sokości 170 000,00zł ze środków budżetu Województwa mazowiec-
kiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych z przeznaczeniem na realizację Przebudowy drogi gminnej 
w miejscowości szeligi. Przetarg zostanie ogłoszony wkrótce.
oprócz wymienionych wyżej inwestycji drogowych, należy wspo-
mnieć o trwającej budowie drogi borowiczki Pieńki – liszyno. ii 
etap budowy rozpoczął się z początkiem roku od ronda w liszynie 
ul Wawrzyńca Sikory do ul. Piastowskiej w borowiczkach Pieńkach. 
Zakres zadania to budowa nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m wraz 
z budową odwodnienia i oświetlenia, przebudowa sieci gazowej, wo-

dociągowej i telekomunikacyjnej oraz budowa rurociągu kablowego 
dla kabla światłowodowego na całej długości drogi. budowa zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończy się w 2023 r. tak 
szeroki zakres prac wiąże się jednak z utrudnieniami w ruchu drogo-
wym, dlatego prosimy o wyrozumiałość naszych mieszkańców.
W planach na ten rok jest również ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
budowy ulic na osiedlu św. Huberta - ceglana w cekanowie, które za-
planowane jest na lata 2021-2022. 
jeśli chodzi o bieżące remonty dróg, to obecnie jesteśmy w toku reali-
zacji zadania polegającego na utwardzeniu fragmentów dróg nowym 
asfaltem, destruktem i gruzem betonowym. nową nawierzchnię mają 
ulice w Starym Gulczewie: Pałacowa i fragment ulicy Działkowej, droga 
w miszewku Strzałkowskim, ulica Północna i fiołkowa w cekanowie, 
Wspólna, fragment Piastowskiej i Wodna w borowiczkach Pieńkach, 
Zagłoby i basztowa oraz chmielowa i Wiśniowieckiego w nowym Gul-
czewie, Grabowa, Wiosenna, jasna i Głogowa, a także modrzewiowa 
i Dębowa w Słupnie, drogi w bielinie, mirosławiu i Wykowie.
W roku 2021 zostały zlecone również nowe projekty techniczne na 
budowę kolejnych odcinków dróg gminnych, które będą realizowane 
w latach następnych.
Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Gmina Słupno dofinansowała za-
danie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, kwotą 132 
000 zł na drodze powiatowej - ulicy miszewskiej w Słupnie, polegające 
na ułożeniu nowej nawierzchni oraz wybuduje chodnik wzdłuż drogi po-
wiatowej od ulicy Klonowej do Wschodniej w Słupnie za blisko 100 tys. 
z materiałów przekazanych przez ZDP.
rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Słup-
no pochłonie w tym roku ponad 1,3 mln zł. to nie tylko rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na stale rozwijających się nowych 
osiedlach mieszkaniowych, to również modernizacja przepompow-
ni ścieków na bocianiej w Słupnie i przebudowa rurociągu tłoczne, 
na którą przeznaczono blisko 400 tys. Zł, ale także przebudowa 
i rozbudowa poletek osadowych na oczyszczalni ścieków za 260 tys. 
złotych, jak również spinka wodociągów zasilanych z SuW Słupno 
i SuW mijakowo przy budowie drogi w Szeligach.
W maju został oddany dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki od-
padów Komunalnych w Słupnie, którego budowa zakończyła się w 2021 
r. – wydatkowano z budżetu gminy kwotę ok 380 tys. złotych. 
innym ważnym zadaniem inwestycyjnym, które przewidziane jest do 
realizacji w latach 2021-2022 to budowa żłobka i świetlicy w nowym 
Gulczewie. na to zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach 
„instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego”. W dniu 16.04.2021 r. została podpisana 
umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa mazowieckiego na 
dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 829 971,00 zł. Kontrakt 
na budowę opiewa na kwotę ca. 1,5 mln zł.
W planach Wir jest również złożenie wniosku na wyposażenie żłob-
ka w ramach programu „maluch+” Prace budowlane zakończą się 
w przyszłym roku i już od września 2022 r. będzie można otworzyć 
żłobek dla 20 maluszków.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu niebawem rozpoczną się prace na 
terenie Parku rekreacji „nad Słupianką”. Za kwotę ca. 500 tys. złotych 
zostanie wykonana płyta amfiteatru wraz z dojazdem, doprowadzona 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz energetyczna. Prace związane 
z Parkiem nad Słupianką rozpoczęły się już w ubiegłym roku, została 
wykonana ścieżka edukacyjna oraz modernizacja placu zabaw. 

na rozbudowę oświetlenia ulicznego w roku 2021 radni przeznaczyli 
kwotę ponad 200 tys. złotych. Zostaną zrealizowane zadania: budowa 
oświetlenia ulicznego Słupno ul Hiacyntowa i borowiczki Pieńki ul iglasta, 
zakupione i zamontowane zostaną również lampy solarne w ilości 15 szt. 
Dotychczas na terenie gminy funkcjonuje już około 100 takich lamp.
na czerwcowej sesji rady Gminy zostały wprowadzone nowe zadania 
inwestycyjne. na dachach budynku urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej 
w Słupnie i Szkoły Podstawowej w Święcieńcu pojawią się panele fo-
towoltaiczne. Pozyskane środki zewnętrzne na inne zadania pozwoliły 
na wygenerowanie oszczędności, które można przeznaczyć na ten cel. 
Kwotę blisko 500 tys. złotych zabezpieczymy oszczędności na energii 
elektrycznej w latach następnych.

joanna Wereszczyńska
naczelnik Wydziału Infrastruktury i transportu

PoŁĄcZEnIE ulIcy PodbIPIęty W noWym GulcZEWIE
urząd Gminy podjął rozmowy z właścicielami gruntów położonych 
przy ulicy Podbipięty celem nabycia części nieruchomości stanowią-
cy brakujący fragment tej ulicy.
Przejęcie działek na własność gminy nastąpi z mocy prawa jako sku-
tek zatwierdzenia podziału nieruchomości i jest konieczne w celu 
należytego skomunikowania drogi oraz posadowienia w przyszłości 
infrastruktury na tym odcinku. Gmina nie może bowiem dokonywać 
inwestycji w gruncie nie będącym jej własnością.

anna marciniak duplicka
naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

BUDOWA DROGI BOROWICZKI PIEŃKI - LISZYNO

BUDOWA ŻŁOBKA I ŚWIETLICY W NOWYM GULCZEWIE

PARK NAD SŁUPIANKĄ

BUDOWA ŻŁOBKA I ŚWIETLICY W NOWYM GULCZEWIE
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most na sŁuPIancE 
(PocZtoWa)
trwają prace związane z budową mostu w ciągu ul. Pocztowej.
obecnie trwa realizacja etapu iV zadania inwestycyjnego pn.: „arkadia 
mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. liszyno – Słupno wraz 
z przebudową mostu i infrastrukturą”.
realizacja etapu iV polega na wykonaniu, oprócz robót drogowych i sani-
tarnych, przede wszystkim rozbiórki starego obiektu i budowę nowego 
mostu na rzece Słupiance w ciągu ul. Pocztowej w Słupnie wraz z dojaz-
dami w systemie: zaprojektuj i wybuduj. 
Z uwagi na zły stan istniejącego obiektu, zbyt małe parametry użytko-
we przekroju poprzecznego, a także ze względu na korektę przebudowy-
wanej ulicy podjęto decyzję o rozbiórce starego mostu i zaprojektowaniu 
oraz budowie nowego obiektu.
ustrój nośny starego obiektu stanowiło jedno przęsło o konstrukcji 
zespolonej (stalowe dźwigary walcowane zespolone z żelbetową płytą 
pomostową) o długości w świetle ca. 7,20 m. Konstrukcja przęsła wyko-
nana była z 5 dźwigarów stalowych 
o wzajemnych rozstawach osiowych co ca. 1 m. bezpośrednio ponad gór-
ną powierzchnią półek dźwigarów wykonana była monolityczna, żelbe-
towa płyta pomostu. Szerokość obiektu w świetle balustrad wynosiła 
ca. 5,50 m, natomiast szerokość jezdni bitumicznej wynosiła ca. 4,15 m. 
monolitowe betonowe przyczółki wyposażone były w odgięte skrzydła 
utrzymujące nasyp drogowy. na obiekcie po obu stronach jezdni znajdo-
wały się stalowe balustrady ochronne połączone wspornikami ze stalo-
wą konstrukcją skrajnych dźwigarów głównych. 
Stan techniczny istniejącego mostu był niezadowalający pod wieloma 
względami. Szczególnie niepokoiły uszkodzone bądź wadliwe elemen-
ty konstrukcji nośnej mostu obniżające jej trwałość. również podpory 
posiadały widoczne uszkodzenia korozyjne, liczne ubytki, wykruszenia 
i pęknięcia w częściach żelbetowych. Widoczne były miejsca zwilgoceń 
oraz ubytki, w miejscu których rozwijała się roślinność. 
Z kolei bitumiczna nawierzchnia jezdni na obiekcie posiadała liczne nie-
równości, ubytki, spękania i wykruszenia powodujące postawanie za-
stoisk wody. odwodnienie obiektu realizowane było w postaci podłuż-
nych i poprzecznych pochyleń jezdni prowadzących wodę poza obiekt. 
niedostateczny stan izolacji objawia się zauważalnymi przeciekami 
wody, które w porze zimowej, zamarzając, niekorzystnie wpływały na 
stan techniczny i nośność mostu. również stan stalowych balustrad 
ochronnych oraz skarp w obrębie mostu pozostawiał wiele do życzenia.
biorąc pod uwagę powyższe, rozbiórka obiektu była konieczna z uwa-
gi na jego zły stan techniczny, a także na potrzebę poprawy warunków, 
bezpieczeństwa i komfortu ruchu.
nowy obiekt posiadać będzie przyczółki, które będą ścianowe żel-
betowe o grubości 1,20 m monolitycznie połączone z płytą ustroju 
nośnego. Skrzydła, utrzymujące nasyp z przyczółkiem, ukształ-
towano jako trójkątne tarcze, monolitycznie połączone z kon-
strukcją wiaduktu. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji no-
śnej mostu jako pośrednie na palach cfa 600. Pod każdą podporą 
przewidziano po 8 pali o długości 8 m.
ustrój nośny mostu będzie jednoprzęsłowy o długości całkowitej 
(łącznie ze skrzydłami) 18,65 m, szerokości 12,20 m. Płyta jest 

konstrukcją monolityczną żelbetową. nawierzchnia na obiekcie 
będzie dwuwarstwowa i wykonana zostanie – jedna warstwa ca. 
5 mm z żywicy matacryl Stc i druga warstwa ca. 4 mm z żywicy 
Wl z wypełniaczem nl.
na krawędziach obiektu wykonane zostaną stalowe bariery ochronne 
o wysokości 1,20 m. Woda deszczowa z mostu będzie odprowadzana po-
wierzchniowo do wpustów drogowych zlokalizowanych przed obiektem, 
Przy podporach obiektu zaprojektowano schody robocze betonowe sze-
rokości 80 cm z jednostronną poręczą.
nowy obiekt oddany do użytku spełni swą podstawową funkcję, jaką 
jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu samochodowego, 
rowerowego i pieszego nad rzeką Słupianką. 
Wykonawca deklaruje, że możliwa będzie komunikacja po moście już we 
wrześniu. Pozostanie do ułożenia warstwa ścieralna masy asfaltowej na 
ul. Pocztowej, co powodować będzie kilkugodzinne utrudnienia w ruchu. 
Zakończenie realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową planowa-
ne jest na koniec bieżącego roku. 

joanna Wereszczyńska
naczelnik Wydziału Infrastruktury i transportu 

KolEjnE 
dofInansoWanIa 
dla GmIny 
sŁuPno!

Dzięki dobrej współpracy z Samorządem Województwa mazowiec-
kiego Gmina słupno pozyskała 270 330 00 dofinansowania
W dniu 17 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Słupno wraz ze Skarbni-
kiem Gminy w Delegaturze urzędu marszałkowskiego Wojewódz-
twa mazowieckiego podpisał umowy na: 
•	 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szeligi na kwotę 

170 000 zł.;
•	 Zadanie „razem dla czystego powietrza” na kwotę 6 760 zł.;
•	 Zakup oświetlenia ulicznego solarnego w sołectwie mijakowo na 

kwotę 10 000 zł.;
•	 Zakup i montaż wiaty biesiadnej w sołectwie rydzyno na kwotę 

10 000 zł.;
•	 budowę siłowni na powietrzu w sołectwie miszewko Strzał-

kowskie na kwotę 10 000 zł.;
•	 modernizację budynku oSP, w zakresie termomodernizacji 

w kwotę 25 000 zł.;
•	 Zakup wyposażenia dla oSP w kwotę 31 948 zł.;
•	 Zakup agregatu prądotwórczego kwotę 6 622 zł.

agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy słupno

noWE boIsKo 
do KosZyKóWKI 
W mIsZEWKu 
stRZaŁKoWsKIm
Przy Świetlicy Wiejskiej w miszewku Strzałkowskim 3. powstaje bo-
isko do koszykówki. Dziękuję za wsparcie inicjatywy budowy tego 
boiska radnemu z tego okręgu tomaszowi Piórkowskiemu oraz pra-
cownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej za wykonanie.

marcin Zawadka 
Wójt Gminy słupno

Przebudowa mostu na Słupiance

urząd przyjazny zwierzętom
drodzy mieszkańcy, zapraszamy Was do urzędu gminy ze 
swoim czworonożnym pupilem! Ze względu na panujące upały 
umożliwiamy Państwu wizytę w urzędzie wraz ze swoim czwo-
ronożnym pupilem. Pies powinien być na smyczy i mieć kaganiec. 
nie zostawiajcie zwierzaków na parkingu w aucie, tylko przyjdźcie 
załatwić swoje sprawy w urzędzie razem z nimi!

Wójt Gminy słupno
marcin Zawadka
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jEst nas coRaZ WIęcEj! PRZybyWa 
mIEsZKańcóW nasZEj GmIny
sprawdzamy statystyki dotyczące ewidencji ludności w  gminie 
słupno. sprawdźcie, jakie imiona były najczęściej nadawane dzie-
ciom, ilu mamy mieszkańców i ilu przybyło?

Gmina to przede wszystkim ludzie, dlatego cieszy nas każdy nowy 
mieszkaniec. jak pokazują dane, z roku na rok jest nas coraz wię-
cej. W naszej gminie w roku 2020 urodziło się 77 dzieci. co cieka-
we liczba dziewczynek i  chłopców była porównywalna: do grona 
mieszkańców gminy Słupno dołączyło 38 chłopców i 39 dziewczy-
nek. Sprawdziliśmy także, jakie imiona dla swoich dzieci najczę-
ściej wybierali nasi mieszkańcy. Wśród najpopularniejszych imion 
dla dziewczynek znalazły się: Zuzanna i Kornelia, natomiast dla 
chłopców: filip i mikołaj. Związki małżeńskie zawarło 56 mieszkań-
ców naszej gminy.
Stan ludności gminy Słupno na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 
8129 osób, co plasuje gminę Słupno na siódmym miejscu pod wzglę-

dem liczby ludności w powiecie płockim (na 15 gmin) oraz na miejscu 
szóstym pod względem liczby ludności wśród gmin wiejskich w po-
wiecie płockim. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku liczba 
mieszkańców gminy Słupno zwiększyła się o 171 osób.
Gęstość zaludnienia gminy na koniec 2020 roku kształtowała się 
na poziomie 107 osób/km2. analizując średnią dynamikę zmian 
liczby ludności na przestrzeni 10 lat, można zauważyć, że w gmi-
nie Słupno występuje wyraźny wzrost. W 2020 roku w stosunku 
do roku 2010 liczba ludności w gminie wzrosła o 24%, co stanowi 
średnio rocznie ponad 2%.
Przyrost naturalny w gminie Słupno od 2010 roku kształtuje się na 
poziomie dodatnim. Wyjątkiem był rok 2020, co mogło być związane 
z sytuacją epidemiologiczną w kraju. najwyższy przyrost naturalny 
w gminie Słupno odnotowano w roku 2017. Wyniósł on 4,15/1 tys. 
mieszkańców. jest on wyższy od średniej powiatu płockiego, który 
od 2011 roku kształtuje się na poziomie ujemnym. tendencja wzro-
stowa liczby mieszkańców utrzymuje się od roku 2010.

Gmina Słupno jest gminą, która dynamicznie się rozwija i przycią-
ga nowych mieszkańców. Prognoza rozwoju liczby ludności w gmi-
nie wykazuje systematyczny wzrost ludności do 2030 roku tj. o 15,5 
% w stosunku do roku 2021, co sprawia, że od 2010 roku liczba 
mieszkańców gminy do 2030 roku zwiększy się o 43,32 %. Wraz 
z ogólnym wzrostem liczby mieszkańców gminy, będzie rosła licz-
ba osób z poszczególnych grup wiekowych. Stały wzrost liczby lud-
ności w gminie powoduje, że wzrasta również gęstość zaludnienia.  
W 2020 roku wynosiła ona 107 osób na km2, natomiast według pro-
gnozy w 2030 roku będzie to 126 osób na km2.

Prognoza liczby ludności w gminie Słupno do 2030 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dobrą wiadomością jest to, że mieszkańców naszej gminy stale przy-
bywa. rozwijająca się infrastruktura, odległość do miasta, oferta 
edukacyjna czy kulturalna sprawia, że coraz więcej ludzi decyduje się 
na zamieszkanie w naszej gminie, co dobrze wróży na przyszłość. Za-
leży nam na tym, aby jak najwięcej ludzi, zwłaszcza młodych, osie-
dlało się w Gminie Słupno. Dzięki temu nasza gmina będzie mogła 
stale się rozwijać - mówi wójt marcin Zawadka..

agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy słupno

 

Prognoza liczby ludności  w   gminie  Słupno do 2030 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dobrą wiadomością jest to, że mieszkańców naszej gminy stale przybywa. Rozwijająca się 

infrastruktura, odległość do miasta, oferta edukacyjna czy kulturalna sprawia, że coraz więcej 

ludzi decyduje się na zamieszkanie w naszej gminie, co dobrze wróży na przyszłość. Zależy 

nam na tym, aby jak najwięcej ludzi, zwłaszcza młodych, osiedlało się w Gminie Słupno. 

Dzięki temu nasza gmina będzie mogła stale się rozwijać - mówi wójt Marcin Zawadka. 

 

 

Agnieszka Ruclak 

Zastępca Wójta Gminy Słupno 
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pokazują dane, z roku na rok jest nas coraz więcej. W naszej gminie w roku 2020 urodziło 

się 77 dzieci. Co ciekawe liczba dziewczynek i chłopców była porównywalna: do grona 

mieszkańców gminy Słupno dołączyło 38 chłopców i 39 dziewczynek. Sprawdziliśmy także, 

jakie imiona dla swoich dzieci najczęściej wybierali nasi mieszkańcy. Wśród 

najpopularniejszych imion dla dziewczynek znalazły się: Zuzanna i Kornelia, natomiast dla 

chłopców: Filip i Mikołaj. Związki małżeńskie zawarło 56 mieszkańców naszej gminy. 

Stan ludności gminy Słupno na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 8024 osoby, w tym 

4096 kobiet i 4033 mężczyzn, co plasuje  gminę  Słupno  na  siódmym miejscu  pod  

względem liczby  ludności w powiecie płockim (na 15 gmin) oraz na miejscu szóstym pod 

względem liczby ludności wśród gmin wiejskich w powiecie płockim. W okresie od stycznia 

do grudnia 2020 roku liczba mieszkańców gminy Słupno zwiększyła się  

o 171 osób. 

 

 
Zmiany liczby ludności w gminie Słupno w latach 2010-2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gęstość zaludnienia gminy na koniec 2020 roku kształtowała się na poziomie  

107 osób/km2. Analizując średnią dynamikę zmian liczby ludności na przestrzeni 10 lat, 

można zauważyć, że w gminie Słupno występuje wyraźny wzrost. W 2020 roku w stosunku 

do roku 2010 liczba ludności w gminie wzrosła o 24%, co stanowi średnio rocznie  

ponad 2%. 

Przyrost   naturalny   w   gminie  Słupno od 2010 roku kształtuje się na  poziomie 

dodatnim. Wyjątkiem był rok 2020, co mogło być związane z sytuacją epidemiologiczną  

w kraju. Najwyższy przyrost naturalny w gminie Słupno odnotowano w roku 2017. Wyniósł on 

4,15/1 tys. mieszkańców. Jest on wyższy od średniej powiatu płockiego, który od 2011 roku 

kształtuje się na poziomie ujemnym. Tendencja wzrostowa liczby mieszkańców utrzymuje się 

od roku 2010. 

 

Przyrost   naturalny   w   gminie  Słupno 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Gmina Słupno jest gminą, która dynamicznie się rozwija i przyciąga nowych 

mieszkańców. Prognoza rozwoju liczby ludności w gminie wykazuje systematyczny wzrost 

ludności do 2030 roku tj. o 15,5 % w stosunku do roku 2021, co sprawia, że od 2010 roku 

liczba mieszkańców gminy do 2030 roku zwiększy się o 43,32 %. Wraz z ogólnym wzrostem 

liczby mieszkańców gminy, będzie rosła liczba osób z poszczególnych grup wiekowych. 

Stały wzrost liczby ludności w gminie powoduje, że wzrasta również gęstość zaludnienia.  

W 2020 roku wynosiła ona 107 osób na km2, natomiast według prognozy w 2030 roku 

będzie to 126 osób na km2. 

 

nadchodzą zmiany w dowodach 
osobistych. to ostatni moment na 
złożenie wniosku przez internet
W nowym dowodzie osobistym będzie miejsce na odcisk palca 
i odręczny podpis właściciela. niestety - uniemożliwi to złoże-
nie wniosku o wydanie dowodu przez internet. jeszcze tylko do 2 
sierpnia możemy załatwić tę sprawę online.
Ważne:
•	 od 2 sierpnia 2021 r. w nowo wydawanych dowodach osobi-

stych muszą znaleźć się odciski palców i odręczny podpis wła-
ściciela dokumentu.

•	 tylko do 2 sierpnia wniosek o dowód osobisty złożymy online. Po 
tej dacie konieczna będzie osobista wizyta w urzędzie.

•	 odciski palców nie będą pobierane od dzieci do 12. roku życia, 
więc wniosek o tymczasowy dowód dla nich nadal będzie moż-
na złożyć przez internet.

od sierpnia czekają nas zmiany w dowodach osobistych, które znacz-
nie utrudnią składanie wniosku o nowe dokumenty. Warto się więc 
pospieszyć, bo czasu zostało niewiele. Dotyczy to szczególnie tych 
osób, których aktualne dowody stracą ważność właśnie w sierpniu 
2021 r., ale również młodych ludzi, którzy wkrótce skończą 18 lat 
i będą starać się o swój pierwszy, dorosły dokument tożsamości. 
Z jednej strony zmienione w sierpniu dowody osobiste będą bezpiecz-
niejsze niż do tej pory, trudniejsze do podrobienia. Z drugiej - po 2 sierp-
nia 2021 ich zdobycie będzie bardziej uciążliwe, bowiem będzie wyma-
gało osobistej wizyty w urzędzie. 
jest to związane ze zmianą zawar-
tości warstw graficznej i elektro-
nicznej wydawanych dokumentów 
tożsamości. jednym z elementów 
nowego dowodu będzie odcisk pal-
ca, co uniemożliwi złożenie wnio-
sku przez internet. urząd przyjmu-
jący wniosek będzie wyposażony 
w dodatkowe urządzenie – skaner 
odcisków palców. Procedura bę-
dzie więc podobna do tej przepro-
wadzanej przy składaniu wniosku 
o paszport.

Po 2 sierpnia 2021 składanie online wniosku o dowód osobisty będzie 
możliwe tylko w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia, bo 
od nich odciski palców nie będą pobierane. ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i administracji przygotowało też specjalne rozwiązanie dla 
seniorów i innych osób, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. 
mają powstać mobilne punkty poboru odcisku palców, a urzędnicy, wy-
posażeni w sprzęt do ich pobierania, odwiedzą osoby, które z ważnych 
powodów nie mogą wyjść z domu.
Przed 2 sierpnia 2021 najłatwiej i najszybciej załatwimy tę sprawę 
online. Potrzebny do tego będzie profil zaufany i odpowiednie zdję-
cie - takie, na którym twarz zajmuje 70-80 proc. całej powierzchni. 
jeśli nie mamy profilu zaufanego, warto go założyć, np. za pośred-
nictwem systemów bankowości elektronicznej kilku banków, m.in. 
millennium, PKo bP, mbanku, inG banku Śląskiego czy Pekao Sa.
Ważne:
•	 aby sprawdzić, czy nasz adres e-mail, podany we wniosku, jest 

prawidłowy - na niego bowiem otrzymamy informację, że dowód 
jest gotowy do odebrania w urzędzie.

•	 na wydanie dokumentu poczekamy około 3 tygodni, ważne jest 
więc, aby złożyć wniosek odpowiednio wcześnie, zanim stary do-
kument straci ważność.

monika błaszczyk
Kierownik urzędu stanu cywilnego

sprawdź termin 
ważności 
swojego dowodu 
osobistego

Wójt Gminy słupno informuje, iż do końca lipca roku 2021 upły-
wa termin ważności dowodów osobistych dla 42 osób, zaś 48 osób 
w tym i kolejnym miesiącu skończy 18 lat i nie posiada jeszcze wy-
danego dowodu osobistego.
Wniosek o nowy dowód osobisty złóż przez internet przed 2 sierpnia. 
od 2 sierpnia będzie inaczej. 
Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście lub przez internet. 
Wystarczy wypełniony wniosek oraz zdjęcie, które powinno być aktu-
alne, tj. zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
•	 na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi 

szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
•	 zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz gór-

ną część barków,
•	 twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku wraz z jed-
ną aktualną fotografią w Wydziale Spraw obywatelskich urzędu Gminy 
w Słupnie (pok. nr 2), w godzinach urzędowania. Wniosek należy złożyć 
co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu.

monika błaszczyk
Kierownik urzędu stanu cywilnego

 liczba 
mieszkańców

 urodzenia
 zgodny

Zmiany liczby ludności w gminie Słupno w latach 2010-2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przyrost naturalny w gminie Słupno
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Punkt szczepień powszechnych w Gminie Słupno

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka z kierownik Neuca Med Sp. z o.o. Panią 
Natalią Lewandowską

PunKt sZcZEPIEń PoWsZEcHnycH 
PRZEcIWKo coVId W GmInIE sŁuPno
szanowni mieszkańcy pragniemy poinformować, że zgodnie z de-
cyzją Wojewody mazowieckiego, wniosek Gminy słupno dotyczący 
utworzenia Punktu szczepień Powszechnych w Gminie słupno został 
rozpatrzony pozytywnie. Pozytywną opinię otrzymaliśmy również 
od narodowego funduszu Zdrowia. Powyższą decyzję poprzedziła 
kontrola Punktu przeprowadzona przez pracowników nfZ, w wyniku 
której Punkt został zakwalifikowany jako spełniający wszelkie wy-
magania niezbędne do prowadzenia szczepień powszechnych. będzie 
to drugi taki punkt na cały Powiat Płocki. Pierwszy taki punkt po-
wstał w gminie Gąbin, drugi powstał w słupnie.

Punkt Szczepień przeciwko covid-19, dzięki dobrej współpracy z Pa-
nią natalią lewandowską - Kierownik neuca med Sp.z.o.o w Słupnie, 
powstanie przy ul. miszewskiej 8b (dawny punkt rehabilitacyjny). 
jest to miejsce w bardzo dobrej lokalizacji bo znajduje się w centrum 
Słupna. obecnie czekamy już tylko na dostawę szczepionek – mówi 
natalia lewandowska. – Przewidujemy, że to będzie najpóźniej po-
czątek lipca. Pomieszczenia zostały odpowiednio przygotowane do 
przeprowadzenia procesu szczepień, a także opracowane zostały 
zasady obsługi pacjentów. Zapewnienie personelu medycznego oraz 
wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny, a także przeprowadze-
nie procesu szczepień realizowane będą przez neuca med Sp.z.o.o
Do tej pory w Gminie Słupno na 8129 mieszkańców, zaszczepiło się 
3777 osób, w tym w pełni zaszczepionych 2619, co oznacza 32,2% 
w pełni zaszczepionych - mówi marcin Zawadka, wójt gminy. jak 
szczepienia wyglądają wiekowo? 12-19 lat – 167; 20-39 lat – 750; 40-
59 lat –1613; 60-69 lat – 675; 70+ lat – 572 (stan na 25 czerwca).- 
Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w akcji szczepień, bo to od 
nich zależy nasze bezpieczeństwo, zdrowie oraz to, jak szybko wró-
cimy do normalnego życia. Punkt Szczepień Powszechnych w gminie 
Słupno jest gotowy na to, by szczepić nawet 1000 osób tygodniowo. 

jak się zarejestrować?
Przed przyjściem do Punktu Szczepień Powszechnych w gminie 
Słupno należy się zarejestrować. Są na to cztery sposoby.
- Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Do 
zapisu wystarczy PeSel. numer telefonu komórkowego nie jest 
wymagany, ale każdy, kto go poda, otrzyma SmS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można również za-
rejestrować swoich dziadków lub rodziców. Podczas rejestracji należy 
wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. 
- Drugi sposób to e-rejestracja dostępna na pacjent.gov.pl. System za-
proponuje dostępne terminy w punktach szczepień, które znajdują się 
blisko podanego adresu. jeśli żaden z nich nie będzie pasował, można 
skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną datę i lokali-
zację. Po dokonaniu rezerwacji przyjdzie powiadomienie SmS. Ważne: 
aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, warto mieć Profil Zaufany.
- trzecia możliwość to wysłanie SmS na numer 664 908 556 lub 880 
333 333 o treści: „SzczepimySie” (oba numery prowadzą do jednego 
systemu) Wysyłając SmS połączymy się z systemem, który pokieru-
je nas krok po kroku. najpierw zostaniemy poproszeni o przekazanie 
numeru PeSel, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System za-
proponuje nam najbliższy termin na szczepienie w punkcie położo-
nym blisko twojego miejsca zamieszkania. jeśli ten termin nie będzie 
dla nas dogodny, będziemy mogli wybrać inne daty. Po zarejestro-
waniu, na dobę przed szczepieniem otrzymamy SmS przypominający 
o terminie i miejscu wizyty.
- czwarty sposób to rejestracja telefoniczna z neuca med Sp.z.o.o: 
pod numerem telefonu 501-746-676.

szczepienie
Każde podanie szczepionki będzie poprzedzone kwalifikacją lekar-
ską. Personel medyczny przeanalizuje stan zdrowia i potwierdzi, czy 
w danym dniu można wykonać szczepienie. Ważne: jeśli zostaną zi-
dentyfikowane przeciwwskazania lub inne zagrożenia dla zdrowia, 
szczepionka może nie zostać podana. Przeciwwskazaniem jest złe 
samopoczucie, temperatura i widoczne oznaki choroby. Szczepionki 
będzie podawał uprawniony do tego personel w zorganizowanych 
w punkcie gabinetach. Podawane będą wszystkie preparaty dopusz-
czone w rządowym programie, w zależności od ich dostępności.
Po szczepieniu
Każdy, kto przyjął już dawkę preparatu, kierowany do strefy po-
szczepiennej na obserwację - powinien pozostać przez kolejne 15 mi-
nut. uwaga: należy zachować kartonik z informacjami dotyczącymi 
terminów szczepień.
o wszelkich szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować 
na naszej stronie www.slupno.eu oraz na stronie facebook – urząd 
gminy słupno.

agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy słupno

bIblIotEKa - książki na wakacje
nie od dziś wiadomo, że czytanie to jeden z najprzyjemniejszych 
sposobów na spędzanie wolnego czasu. tegoroczne wakacje mogą 
być okazją, by sięgnąć po kilka dodatkowych tytułów i nadrobić 
czytelnicze zaległości. być może Wasz wymarzony tytuł znajduje 
się w słupieńskiej bibliotece. 
my polecamy: „Paprocany” Pauliny Świst, „miasteczko morderców” 

alka rogozińskiego, „Wymrrruczane szczęście” joanny Szarańskiej, 
„#loVe. jak kochać w XXi wieku” autorstwa olgi Kamińskiej, oraz 
„evvie zaczyna od nowa” lindy Holmes, warto również sięgnąć po 
publikacje biograficzne np.” beata. Gorąca krew” beaty Kozidrak. na 
upalne wieczory na tarasie i deszczowe dni przy herbacie. Gminna bi-
blioteka Publiczna w Słupnie codziennie poleca nowe książki na lato. 

Przyjdź i wybierz coś dla siebie! Zapraszamy do biblioteki mieszkań-
ców z terenu gminy Słupno i nie tylko. 
Pamiętajcie Drodzy czytelnicy - bez Was książki się nudzą - zabierz-
cie je ze sobą na wakacje!

bożena Wernik
dyrektor Gminnej biblioteki Publicznej
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sPIsZ sIę, bo lIcZysZ sIę dla PolsKI!
Przypominamy, że trwa narodowy spis Powszechny, który będzie 
przeprowadzany do 30 września 2021 r., ale nie warto czkać, bo to 
krótka procedura, do wykonania której jesteśmy zobowiązani.
1 kwietnia rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie pol-
skiej statystyki publicznej, czyli narodowy Spis Powszechny lud-
ności i mieszkań. Podczas spisu dowiemy się, m.in. ilu nas jest, 
jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają 
ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa 
i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. Spisy 
powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest 
nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, re-
gionalne i lokalne mają dostęp do informacji i danych niezbędnych 
do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności 
mają długą tradycję, w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są re-
alizowane od ponad 200 lat!

uczcij 100-lecie pierwszego spisu niepodległej! 
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało 
współczesny spis powszechny, była „lustracja dymów i podanie lud-
ności” przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu cztero-
letniego. jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców 
i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin. Pierwszy w pełnym tego 
słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się w Polsce już po 
odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się rzeczpospolitej prze-
prowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze względu na nie-
zwykle trudną sytuację młodego państwa udało się go zorganizować 
dopiero w 1921 roku. „Pierwszy Powszechny Spis ludności” pokazał, 
że odrodzoną rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. etniczni 
Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością 
narodową byli ukraińcy (15%). tegoroczny narodowy Spis Powszechny 

ludności i mieszkań odbywa się zatem równo w stulecie pierwszego 
spisu powszechnego odrodzonej Polski.
spisać musi się KaŻdy!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i miesz-
kań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają: 
•	 Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozu-

miane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź 
jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, 
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub 
obiektach zbiorowego zakwaterowania, 

•	 cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający 
w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) 
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, 

•	 Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na 
okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego 
w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę, 

•	 osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzo-
ziemcy, 

•	 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz za-
mieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. W przypadku 
osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub praw-
ni opiekunowie.

dlaczego spis jest tak ważny?
inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm czteroletni, jak i w mo-
mencie odradzania się niepodległej Polski, wynikały z przeświadczenia, 
że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla 
sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie, prowadzenie ja-
kichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wie-
dzy i danych statystycznych. Spisy powszechne odbywają się w Polsce 
co 10 lat. na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocze-
śnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność 
angażowania czasu i uwagi mieszkańców. Dane zebrane podczas naro-
dowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań 2021 będą służyć do 
planowania i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla 
kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdro-
wotnej a nawet transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechne-
go będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację 
miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy 
do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. to z kolei 
pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkań-
ców i organizować połączenia w regionie. Dzięki narodowemu Spisowi 

Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demo-
graficzną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy 
się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej 
strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu 
starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie 
dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, 
niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.
najlepiej przez Internet – w domu lub w urzędzie
narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021 jest pierw-
szym w historii polskich spisów ludności, w którym PoDStaWoWĄ 
i oboWiĄZKoWĄ metodą jest samospis internetowy. W ten sposób 
statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwa-
niom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw 
urzędowych. Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie 
i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. aplikacja 
spisowa jest dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ 
od 1 kwietnia do końca spisu. osoby, które nie mają w domu kom-
putera i internetu, powinny zgłosić się do urzędu Gminy. W każdej 
gminie w Polsce funkcjonuje miejsce do samospisu internetowego, 
można też liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika urzędu. Ze 
względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do 
urzędu Gminy i zapytać o możliwość spisania się.
Ważne!
jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić 
na rozmowę i nie możemy już poprosić o możliwość samodzielnego spisa-
nia się przez internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji 
spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie. 
nie jest sprawdzany majątek ani telewizory. W trakcie spisu powszechne-
go nie są zbierane ŻaDne informacje dotyczące majątku, oszczędności 
czy posiadanych kosztowności. również w części formularza dotyczą-
cej zasobów mieszkaniowych nie ma pytań o wartość nieruchomości. 
rachmistrz może zadawać pytania WyŁĄcZnie zawarte w formularzu 
spisowym. nie ma zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy w domu od-
biornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament. jeśli 
ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kon-
trolę nad treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, powinien wybrać 
aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić. mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej urzędu 
Statystycznego w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania! Więcej informacji znajduje się na 
stronie https://spis.gov.pl.

agnieszka Ruclak
Zastępca wójta Gminy słupno

sPRaWdŹ toŻsamoŚĆ RacHmIstRZa
Pomimo że narodowy spis Powszechny ludności i mieszkań 2021 
(nsP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych 
była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z po-
prawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowa-
dzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie mazowieckim 
ruszają oni w teren od 23 czerwca.
Wiele osób czeka ze spisem, bo chcą to zrobić w bezpośredniej rozmo-
wie i przy wsparciu rachmistrza. będzie to w końcu możliwe! W przy-
padku województwa mazowieckiego osoby, które nie wypełniły jesz-
cze obowiązku spisowego, mogą spodziewać się wizyty rachmistrza 
począwszy od 23 czerwca. nie ma absolutnie żadnych powodów do 
obaw – rachmistrz przychodzi, by służyć pomocą. 
czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?
rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicz-
nym. Wchodząc do mieszkania będą mieć założone maski i będą 
zachowywać bezpieczny odstęp. odpowiedzi na spisowe pytania 
będą wprowadzane przez rachmistrza do aplikacji internetowej. 
nie ma więc konieczności dotykania i podpisywania żadnych do-
kumentów! jeśli mamy wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, 
można to w prosty sposób zweryfikować. natomiast, gdy rach-
mistrz będzie chciał się z nami skontaktować telefonicznie to 
u każdego, do kogo zadzwoni rachmistrz spisowy, wyświetli się na 

ekranie telefonu numer 22 828 88 88. to oznacza, że nie dzwoni 
oszust. rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się, 
można go dodatkowo spytać o numer identyfikatora służbowego. 
W czasie rozmowy obowiązkowo poinformuje o dostępnych me-
todach weryfikacji swojej tożsamości, czyli stronie internetowej 
(https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz) oraz infolinii spisowej 
(22 279 99 99). Dodatkowo każdy może zapytać rachmistrza o jed-
ną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PeSel. 
jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?
Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okaza-
ny na samym początku rozmowy. Dane z identyfikatora możemy 
zweryfikować na dwa sposoby. Pierwszym jest internetowa aplika-
cja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, dostępna na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Druga opcja weryfikacji rachmi-
strza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279 99 99. 
nie odmawiaj rachmistrzowi
rachmistrzowie będą docierać do tych osób, które jeszcze się nie 
spisały. Warto skorzystać z tej możliwości i wypełnić obowiązek spi-
sowy, aby nie myśleć o tym podczas wakacji. nie należy odmawiać 
rachmistrzowi. Wyjątkowo – jeśli mamy uzasadniony powód – mo-
żemy poprosić o przełożenie kontaktu na inny możliwie szybki ter-
min. unikanie na różne sposoby udzielenia odpowiedzi podczas roz-

mowy z rachmistrzem spisowym skutkuje przekazaniem do organów 
ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego 
i wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie. 
Pytania w spisie
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania for-
mularza, ich treść jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista
-py-tan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może pytać o majątek, 
oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spę-
dzania wolnego czasu czy planowane wyjazdy i ich terminy. Warto 
także pamiętać, że w przypadku części pytań dostępna jest opcja 
„nie chcę odpowiadać na to pytanie”, dotyczy, m.in. niepełnospraw-
ności, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.
Dla mieszkańców gminy Słupno, którzy nie mają komputera lub 
internetu w domu, urząd Gminy zorganizował specjalne stanowi-
sko z komputerem i przeszkolonym pracownikiem do pomocy. jeśli 
mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy skontaktować się 
z naszym Gminnym biurem Spisowym od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu – telefonicznie (24 267 95 88) lub mailowo 
(nsp2021@slupno.eu).
Więcej informacji: spis.gov.pl, infolinia 22 279 99 99.

agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy słupno
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dostęP do dRoGI PublIcZnEj
Zagadnienie dostępu do drogi publicznej wzbudza zainteresowa-
nie najczęściej w chwili sprzedaży nieruchomości bądź rozpoczęcia 
procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Warto podkreślić, że 
dostęp do drogi publicznej jest kluczowym warunkiem umożliwia-
jącym podział nieruchomości.

czy dostęp do drogi publicznej jest potrzebny?
Z prawnego punktu widzenia każda nieruchomość powinna mieć za-
pewniony dostęp do drogi publicznej, zarówno ta zabudowana, jak 
i niezabudowana. Dostęp ten może być bezpośredni lub pośredni. 
jego brak to utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu, ze sprzeda-
żą, a także z podziałem nieruchomości. bo kto z nas chciałby jeździć 
po nieruchomości sąsiada?
Dostęp do drogi publicznej daje więc prawnie uregulowany, nieogra-
niczony dostęp do posiadanej nieruchomości i umożliwia w pełni jej 
wykorzystywanie.
droga publiczna i wewnętrzna
Warto wyjaśnić, czym jest droga publiczna i co ją odróżnia od drogi 
wewnętrznej.
Przepisem prawa regulującym to zagadnienie jest ustawa z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Pisaliśmy o tym również 
w tekście dotyczącym podziałów nieruchomości. Za drogi publiczne 
należy zatem uznać te, które na podstawie uchwały odpowiedniej 
rady lub sejmiku zostały zaliczone do kategorii dróg krajowych, woje-
wódzkich, powiatowych lub gminnych. jednak aby dokonać procedury 
zaliczającej poszczególną drogę do jednej z kategorii dróg publicznych, 
dana jednostka samorządu terytorialnego musi spełnić konieczny wy-
móg - posiadać tytuł własności „nieruchomości drogowej” .
co zatem z drogami wewnętrznymi?
Są to wszystkie pozostałe drogi, które nie zostały zaliczone do żad-
nej z wymienionych kategorii dróg. Zazwyczaj są to drogi stanowiące 
własność osób fizycznych lub prawnych. 

dostęp do drogi
Definicje dostępu do drogi publicznej znaleźć można w art. 2 pkt 14 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. i choć różne zapisy przywołanej ustawy zmieniały 
swoje brzmienie na przestrzeni kolejnych lat, to ustalony zapis do-
stępu do drogi pozostał niezmieniony i aktualny.
Dostęp do drogi publicznej może być zatem bezpośredni, przez 
drogę wewnętrzną bądź poprzez ustanowienie odpowiedniej słu-
żebności drogowej.
Zaletą bezpośredniego dostępu jest fakt, że nasza nieruchomość 
poprzez zjazd jest bezpośrednio skomunikowana z drogą publiczną. 
jeśli zjazdu takiego nie posiadamy, rozważyć należy inne rozwiąza-
nie - dostęp przez drogę wewnętrzną. W innym przypadku pozostaje 
nam ustanowienie odpowiednich służebności gruntowych.
Służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, 
a także posadowienia mediów ustanawia się odpowiednimi zapisami 
aktu notarialnego. ma to również swoje odzwierciedlenie w zapisach 
prowadzonej księgi wieczystej. Służebność drogi koniecznej ustala 
się w postępowaniu sądowym. rozwiązanie takie, chociaż proble-
matyczne, kosztowne i często długotrwałe w niektórych wypadkach 
jest jedynym możliwym warunkiem dostępu do drogi publicznej.
Ważnym zatem staje się regulowanie przez gminę stanów prawnych 
gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego pod drogi publiczne. 
udział w drodze wewnętrznej
jeśli nasza nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego do-
stępu do drogi publicznej i jest położona przy drodze wewnętrznej, 
pozostającej we własności osób fizycznych lub prawnych, możemy 
odkupić od właściciela lub współwłaściciela udział w takiej drodze 
lub wystąpić o ustanowienie służebności.
inaczej kwestia się ma w przypadku dróg wewnętrznych lub o nie-
uregulowanym stanie prawnym, które na zasadach samoistnego po-

siadania zarządzane są przez Gminę Słupno. W miejscowych planach 
drogi takie zwykle przeznaczone są pod drogi publiczne i traktować 
je należy jako ogólnodostępne.
Plan zagospodarowania przestrzennego 
W tym miejscu należy wyjaśnić, że samo przeznaczenie gruntu w planie 
miejscowym pod drogę publiczną nie jest tożsame z posiadaniem dostę-
pu do drogi publicznej! Zapisy planu w tym przypadku traktować należy 
jako informację, że grunt ma takie przeznaczenie a gmina w przyszłości 
będzie dążyć do jego pozyskania w celu urządzenia drogi.

anna marciniak duplicka
naczelnik Wydziału nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

PosIadanIE dostęPu do dRoGI PublIcZnEj dajE 
PRaWnIE uREGuloWanĄ, nIEoGRanIcZonĄ 

moŻlIWoŚĆ KoRZystanIa Z nIERucHomoŚcI.

PodZIaŁ nIERucHomoŚcI, cZylI jaK 
PodZIElIĆ dZIaŁKę?
W poniższym tekście skupimy się jedynie na podziałach przepro-
wadzanych na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami.

odpowiedzi na to pytanie często poszukują mieszkańcy, zarówno ci, któ-
rzy posiadają duże działki, które chcą podzielić na mniejsze, jak i ci, któ-
rych wielkość działek nie jest duża, ale z różnych względów chcą dokonać 
ich podziału. na podział nieruchomości najczęściej decydują się jednak 
właściciele, którzy posiadają duże, atrakcyjne działki i chociaż mają w za-
miarze sprzedaż całej działki, to jednak wolą to zrobić w częściach. Dzieje 
się tak nie tylko ze względu na opłacalność takiej transakcji, ale także 
dlatego, że na działki o mniejszej powierzchni łatwiej znaleźć nabywców.
ogólne zasady
Sama procedura podziału oraz wymagana dokumentacja opisana 
jest w art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami. Sposób i tryb dokonywania podziałów nieruchomo-
ści reguluje rozporządzenie rady ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. 
możliwość podziału
Dokumentem, który warunkuje możliwość podziału danej nierucho-
mości, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gmi-
na Słupno posiada 130 aktualnych planów miejscowych, a w każdym 
z nich mogą znajdować się odrębne zapisy. to właśnie plany miej-
scowe określają kryteria, które spełnić muszą nowo projektowane 
działki: minimalna powierzchnia działki - uzależniona najczęściej od 
przeznaczenia oraz występującej infrastruktury, szerokość frontu 
działki czy dostęp do drogi publicznej. to główne warunki, które na-
leży wziąć pod uwagę, planując podzielić swoją nieruchomość.
Projekty podziałów
Projekt podziału, dokonywanego zgodnie z przepisami ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, gdzie, przypomnijmy, cały obszar Gmi-
ny słupno pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, w pierwszej kolejności sprawdza się pod kątem 
zgodności z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym. 
na tym etapie weryfikacji podlegają zarówno warunki treści graficz-
nej, jak i opisowej planu. Konieczne jest sporządzenie wstępnego 
projektu podziału na kopii mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej po-
zyskanej uprzednio z właściwego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. opinia wydawana jest w formie postanowienia.
decyzja podziału
Po otrzymaniu pozytywnego postanowienia, kolejnym etapem 
jest złożenie do Wójta Gminy Słupno wniosku o wydanie decyzji 
zatwierdzającej podział nieruchomości. Do wniosku dołączyć na-

leży wymagane przepisami prawa dokumenty geodezyjne, m.in. 
protokół przyjęcia nowo powstałych granic oraz mapa z projek-
tem podziału, zaewidencjonowane uprzednio w Powiatowym 
ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staro-
stwie Powiatowym w Płocku.
szczególne przypadki podziału
ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza także przepro-
wadzenie podziału niezależnie od ustaleń planu miejscowego. trzeba 
jednak pamiętać, że katalog takich podziałów jest zawężony i obej-
muje, m.in. możliwość wydzielenia działki budowlanej niezbędnej 
do korzystania z budynku mieszkalnego; zniesienia współwłasności 
nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wznie-
sionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma po-
legać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli budynków 
wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania 
z tych budynków; wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek zo-
stał wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w do-
brej wierze, czy też wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją 
o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej.
W powyżej opisanych przypadkach nie jest wymagane wcześniejsze 
opiniowanie zgodności zamierzenia z planem miejscowym.
Inne przypadki podziału 
W przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodaw-
ca, obok podziału dokonanego na wniosek właściciela nieruchomo-
ści, dał również możliwość przeprowadzenia podziału „z urzędu”. 
Dokonywanie podziałów z urzędu reguluje przepis zawarty w art. 
97 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, 
że podziału z urzędu można dokonać, jeżeli jest on niezbędny do 
realizacji celów publicznych, nieruchomość stanowi własność gmi-
ny i nie została oddana w użytkowanie wieczyste. rozważając 
konieczność realizacji celów publicznych, należy wyjść od zagad-
nienia, co stanowi cel publiczny i choć ustawa o gospodarce nieru-
chomościami w art. 6 wymienia szeroki ich zakres, to skupimy się 
na jednym z nich, a mianowicie „wydzielanie gruntów pod drogi pu-
bliczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz 
wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń 
transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji”. 
Podział z urzędu jest ważnym etapem, który inicjuje rozpoczęcie 
oczekiwanych inwestycji. Wydzielenie działek przeznaczonych 
w miejscowym planie pod drogi publiczne, a następnie ich wykup 

umożliwia realizowanie inwestycji gminnych zarówno dotyczących 
budowy czy przebudowy dróg, jak i posadowienia niezbędnych me-
diów (wody, kanalizacji czy oświetlenia).
czym zatem są drogi publiczne?
Przepisem prawa regulującym to zagadnienie jest ustawa z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych. W myśl powołanej ustawy 
drogami publicznymi są te zaliczone do jednej z kategorii dróg: krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe, gminne na podstawie uchwały odpowiedniej 
rady, bądź sejmiku. Podział z urzędu w tym przypadku polega zatem na 
wydzieleniu gruntu, który jest niezbędny do realizacji celu publicznego 
i który w miejscowym planie został przeznaczony pod drogę publiczną. 
W wyniku takiego podziału powstają dwie, bądź więcej działek ewiden-
cyjnych i pozostają we własności dotychczasowego właściciela. Działki 
wydzielone w procedurze podziału z urzędu nie przechodzą z mocy pra-
wa na własność jednostki samorządu terytorialnego (gminy) lub Skar-
bu Państwa. Działki takie mogą zostać nabyte za zgodą właściciela na 
mocy umowy kupna-sprzedaży bądź bezpłatnego przekazania sporzą-
dzonej przed notariuszem w formie aktu notarialnego. 
inaczej sprawa wygląda z podziałem nieruchomości dokonywanym 
na wniosek właściciela, o którym mowa w art.98 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami „Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: 
gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której 
podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy 
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub 
Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział 
stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne(…)” Za 
działki takie przysługuje byłemu właścicielowi odszkodowanie w wy-
sokości uzgodnionej między właścicielem a odpowiednim organem. 
można czy nie można podzielić?
Zróżnicowane zapisy planów miejscowych oraz sprecyzowane w tej 
materii przepisy prawa, a także utrwalona linia orzecznicza sądów 
administracyjnych pozwalają nam wysnuć stwierdzenie, że jednak 
nie każdą nieruchomość można podzielić…

anna marciniak duplicka
naczelnik Wydziału nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

KosZty doKonyWanIa PodZIaŁu nIERucHomoŚcI Z uRZędu, a nastęPnIE nabycIa WydZIElonycH dZIaŁEK 
GRuntu sĄ caŁKoWIcIE PoKRyWanE PRZEZ GmInę.

Za dZIaŁKI GRuntu WydZIElonE Pod dRoGI 
GmInnE, Z nIERucHomoŚcI KtóREj PodZIaŁ ZostaŁ 
doKonany na WnIosEK WŁaŚcIcIEla PRZysŁuGujE 

odsZKodoWanIE.
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ZmIanIamy sIę dla Was
Przypominamy, jak zmieniała się Gmina Słupno w czasie ostatnich kilku lat. Na co dzień szybko przyzwyczajamy się do nowej infrastruktury, 
zapominamy o tym, że jeszcze przed chwilą jej nie było. Gdy dziś popatrzymy, ile wspólnie zrobiliśmy przez ostatnie lata, widzimy, że nasza 
gmina rozwija się dynamicznie. Że rozsądnie gospodarując tym, co mamy, możemy tworzyć wokół nas coraz to lepszy świat. Poniżej przypo-
minamy, jak nasza okolica w ostatnich latach.

uRZĄd GmIny W sŁuPnIE

noWE GulcZEWo ul. HElEny

sŁuPno ul. KlonoWa

noWE GulcZEWo ul. stEPoWa

noWE GulcZEWo ul. boHuna

sŁuPno ul. mŁynaRsKa

sŁuPno ul. PocZtoWa

bIElIno

sŁuPno ul. bocIanIa

WyKoWo

WyKoWo

lIsZyno

mIRosŁaW

sŁuPno ul. PocZtoWa

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj
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WyKoWo

WyKoWo

Plac PRZy sZKolE - sŁuPno

boRoWIcZKI PIEńKI ul ZaKĄtEK

staRE GulcZEWo

sŁuPno ul. ŻEGlaRsKa

ŚcIEŻKa PIEsZo-RoWERoWa 
mIsZEWKo - ŚWIęcEnIEc

ŚcIEŻKa PIEsZo-RoWERoWa 
mIsZEWKo - ŚWIęcEnIEc

noWE GulcZEWo ul. PodbIPIęty

sala GImnastycZna W lIsZynIE

bIElIno - ŚWIEtlIca

WyKoWo

sŁuPno ul. ŻuRaWIa

mIRosŁaW

noWE GulcZEWo  
ul. jana III sobIEsKIEGo

RydZyno

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

obEcnIE

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj

daWnIEj
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nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy
Każdy chciałby mieszkać w czystym otoczeniu. tylko nie każdy o nie 
dba. a wydawałoby się, że wystarczy tak niewiele, tj. nie śmiecić.

W dniu 11 czerwca w Gminie 
Słupno odbyła się społeczna 
akcja sprzątania gminy. Przed-
sięwzięcie miało na celu przy-
pominać, jak ważna jest troska 
o środowisko naturalne w któ-
rym żyjemy, a także zachę-
cać innych do wypracowania 
drobnych zmian w swoim życiu 
codziennym, mających duży 
wpływ nie tylko na estetykę 
naszego otoczenia, ale także 
na jakość naszego życia.

Dzięki tej wspaniałej inicjatywie uprzątnięto i zebrano bardzo dużą 
ilość śmieci, a dzieci biorące udział w akcji zobaczyły, jak dużo pracy 
potrzeba, aby teren wokół nas był czysty oraz nauczyły się, jak ważne 
jest dbanie o środowisko. 
uczestnicy zostali podzieleni na grupy, dzięki czemu można było 
uprzątnąć różne sołectwa. na koniec wszyscy uczestnicy spotkali 
się w Stanicy Wodnej flis na wspólnym ognisku oraz mieli możliwość 
popływania statkiem po Wiśle.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, mieszkańcom, rad-
nym, sołtysom, ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie, pracownikom 
urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, środowiskowe-
go domu samopomocy oraz gminnemu ośrodkowi kultury za czynne 
włączenie się w akcje sprzątania naszej gminy. 

agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy słupno

Podaj stan WodomIERZa
W związku z bardzo licznymi telefonami od mieszkańców w celu 
podania stanu wodomierza informujemy, że można to zrobić w je-
den z poniższych sposobów. Zgłoszenia telefoniczne nie będą 
przyjmowane z powodu zbyt wielu błędów. 
jednocześnie informujemy, że inkasent nadal będzie odczytywał 
wodomierze w sposób zwyczajowo przyjęty. Poniższa informacja 

dotyczy mieszkańców, którzy z różnych powodów chcą podać od-
czyt wodomierza bezpośrednio do urzędu. 

dominika Kacprzyńska
naczelnik Wydziału ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno - 

Kanalizacyjnej

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych 
(szamb), przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych 
zlokalizowanych na terenie gminy słupno
W związku z wykonaniem obowiązku prowadzenia dokładnej ewiden-
cji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Słupno przeprowadzany jest w dalszym ciągu spis:
•	 zbiorników bezodpływowych (szamb)
•	 przydomowych oczyszczalni ścieków
•	 nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
inwentaryzację przeprowadzi Wójt Gminy w związku z art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
bardzo prosimy o pilne wypełnienie ankiety właścicieli posesji, którzy 
jeszcze nie dokonali zgłoszenia w ramach inwentaryzacji.

ankieta dostępna na stronie internetowej urzędu Gminy w Słupnie 
www.slupno.eu oraz siedzibie urzędu w pok. nr 4.
do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływo-
wych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą 
potrzebne m. in:
•	 Podstawowe informacje na temat instalacji
•	 informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nie-

czystości ciekłe
•	 informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości

Ewelina Grabowska

Planujesz wymienić 
piec węglowy 
- skorzystaj 
z dofinansowania 
w ramach 
„czystego 
Powietrza”
W dniu 25.05.2021r. Wójt Gminy Słupno zawarł porozumienie z Wo-
jewódzkim funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie dot. utworzenia punku konsultacyjno-informacyjnego 
na terenie gminy dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o do-
finansowanie na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku 
w ramach rządowego programu „czyste powietrze”. W każdy ponie-
działek w godz. 8.00 - 18.00 w urzędzie Gminy w Słupnie pok. nr 4, 
mieszkańcy będą mogli uzyskać niezbędne informacje dot. dotacji 
na wymianę pieca węglowego i ocieplenie budynku, jak również sko-
rzystać z pomocy pracownika urzędu w wypełnieniu oraz złożeniu 
wniosku o dofinansowanie.
mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu konsultacyjno - in-
formacyjnego zachęci Państwa do wymiany starych urządzeń 
grzewczych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie 
naszej gminy.
•	 Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:
•	 Dane osobowe właściciela oraz współwłaściciela budynku;
•	 aktywny adres e-mail;
•	 Dane lokalizacyjne budynku mieszkalnego;
•	 numer księgi wieczystej;
•	 numer konta bankowego;
•	 Powierzchnia całkowita budynku (m2);
•	 rok uzyskania pozwolenia na budowę budynku;
•	 w przypadku składania wniosku o termomodernizację - dodat-

kowo wyliczone m2: ocieplenia przegród budowlanych, ścian ze-
wnętrznych, płyt balkonowych, podłogi na gruncie, stropodachu, 
stolarki drzwiowej, stolarki okiennej.

anna markowska

numer telefonu: 24 267-95-75

Mieszkańcy, którzy chcą podać stan wodomierza mogą to 
zrobić na jeden z następujących sposobów:
1. wysyłając SMS/MMS na adres email:  

faktura.woda@slupno.eu w treści wpisując:
a. a) imię i nazwisko,
b. b) adres,
c. c) kod odbiorcy,
d. d) zdjęcie stanu wodomierza.

2. poprzez e-mail: faktura.woda@slupno.eu, podając:
a. a) imię i nazwisko,
b. b) adres,
c. c) kod odbiorcy,
d. d) zdjęcie stanu wodomierza.

3. korzystając z portalu e-BOK https://ugslupno.e-zbyt.pl/
4. numer kontaktowy do INKASENTA: 882 438 335

!! Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane !!
W przypadku braku pełnych w/w informacji faktura nie 
będzie wystawiona.
Przesyłając stan wodomierza jedną z powyższych metod, wy-
rażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

JAK prAWIdłOWO OdcZyTAć STAN WOdOMIErZA

ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona 
kolorem czarnym, natomiast cyfry na kolorze czerwonym ozna-
czają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. W związku z powyż-
szym podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie 
cyfry na kolorze czarnym, oznaczające pełne metry sześcienne.

Podaj stan wodomierza 

 

Mieszkańcy, którzy chcą podać stan wodomierza mogą to zrobić na jeden z następujących sposobów: 
 

1. wysyłając SMS/MMS na adres email: 
faktura.woda@slupno.eu w treści wpisując: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres, 
c) kod odbiorcy, 
d) zdjęcie stanu wodomierza. 

 

 

 

 

2. poprzez e-mail: faktura.woda@slupno.eu, podając: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres, 
c) kod odbiorcy, 
d) zdjęcie stanu wodomierza. 
 

3. korzystając z portalu e-BOK https://ugslupno.e-zbyt.pl/ 
 

4. numer kontaktowy do INKASENTA: 882 438 335  

 

 

!! Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane !! 

W przypadku braku pełnych w/w informacji faktura nie będzie wystawiona. 

Przesyłając stan wodomierza jedną z powyższych metod, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 
Jak prawidłowo odczytać stan wodomierza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry na kolorze czerwonym 
oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy podawać 
wyłącznie cyfry na kolorze czarnym, oznaczające pełne metry sześcienne. 

STAN WODOMIERZA  
podajemy tylko wartość wyrażoną w 

pełnych metrach sześciennych 

NUMER WODOMIERZA  

Stan WoDomierZa
podajemy tylko 

wartość wyrażoną 
w pełnych metrach 

sześciennych

numer 
WoDomierZa

  

 

W dniu 25.05.2021r. Wójt Gminy Słupno 
zawarł porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie   
dot. utworzenia punku konsultacyjno-
informacyjnego na terenie gminy dla osób 
zainteresowanych złożeniem wniosku  
o dofinansowanie na wymianę pieca oraz 
termomodernizację budynku w ramach 
rządowego programu „Czyste powietrze”. W 
każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00 w 
Urzędzie Gminy w Słupnie pok. nr 4, 
mieszkańcy będą mogli uzyskać niezbędne 
informacje dot. dotacji na wymianę pieca 
węglowego i ocieplenie budynku, jak 
również  skorzystać  z pomocy pracownika 
urzędu w wypełnieniu oraz złożeniu wniosku 
o dofinansowanie. 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu 
konsultacyjno - informacyjnego zachęci 
Państwa do wymiany starych urządzeń 
grzewczych, a w efekcie do poprawy jakości 
powietrza na terenie naszej gminy.  

  
   uzyskać dzwoniąc   u  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Planujesz wymienić piec węglowy  - skorzystaj z dofinansowania w ramach   
„Czystego Powietrza” 

 

Dane osobowe właściciela oraz 
współwłaściciela budynku;  

 Aktywny adres e-mail; 
 

 
Dane lokalizacyjne budynku 
mieszkalnego; 

Numer księgi wieczystej; 

 Numer konta bankowego; 

Powierzchnia całkowita budynku ( m2 ); 

 Rok uzyskania pozwolenia na 
budowę budynku; 

w przypadku składania wniosku  
o termomodernizację - dodatkowo 
wyliczone m2  : ocieplenia 
przegród budowlanych, ścian 
zewnętrznych, płyt balkonowych, 
podłogi na gruncie, stropodachu, 
stolarki drzwiowej, stolarki 
okiennej.  
 

Numer telefonu: 
24 267-95-75 

Dane niezbędne do 
wypełnienia wniosku:  
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ocHotnIcZE stRaŻE PoŻaRnE. 
WsPóŁPRaca, KtóRa ma sEns
strażacy z osP są na pierwszej linii wtedy, gdy w takich gminach, 
jak nasza, potrzebna jest pomoc. są najbliżej i najszybciej. dla-
tego dobra współpraca ze strażakami to jeden z podstawowych 
warunków, który pozwala realizować zadania samorządu i dbać 
o bezpieczeństwo mieszkańców.
na terenie gminy Słupno funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych Straży 
Pożarnych:
•	 oSP Słupno – Prezes Dariusz orłowski,
•	 oSP cekanowo – Prezes antoni rajewski,
•	 oSP Stare Gulczewo – Prezes michał Drajkowski,
•	 oSP miszewko Strzałkowskie – Prezes andrzej Kozieł,
•	 oSP mijakowo – Prezes marcin Gorzelany,
•	 oSP Święcieniec – Prezes Hubert Grzybowski.
obecnie tylko jedna jednostka (oSP Słupno) włączona jest do Kra-
jowego Systemu ratowniczo Gaśniczego. Wszystkie jednostki oSP 

łącznie liczą ok. 100 czynnych członków biorących bezpośredni udział 
w akcjach ratowniczych i pożarach.
na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina zapewnia 
gotowość bojową jednostkom oSP. W 2020 r. na ten cel z budżetu 
gminy wydaliśmy blisko 230 000 zł., a w 2019 r. ponad 450 000 zł. Za 
te pieniądze strażacy mogą utrzymać w gotowości sprzęt, zakupić 
paliwo, inwestować w niezbędną infrastrukturę. jednocześnie w ra-
mach wspierania oSP, gmina wypłaca członkom ochotniczych straży 
pożarnych ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach. jest to rodzaj honorarium za poświęcony czas i ryzyko, 
jakie strażacy biorą na siebie. Za udział w akcjach ratowniczych i szko-
leniach w 2020 r. w sumie wypłaciliśmy druhom – ochotnikom 52 157, 
50 zł., w 2019 r. było to 73 293,50zł.
– to naprawdę dobrze wydane pieniądze – mówi wójt gminy marcin 
Zawadka. Strażacy to ochotnicy oddając nam swój wolny czas zapew-

niają nam bezpieczeństwo. to niezwykle szlachetna i ciężka praca, którą 
szczerze doceniam i podziwiam. cieszę się, że w naszej gminie wydatki 
na ochotnicze Straże Pożarne są najwyższymi w powiecie. to jedno 
z tych zadań, na którym jako mieszkańcy nie powinniśmy oszczędzać.

agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy słupno

WaŻnE ZmIany W PRZEPIsacH 
RucHu dRoGoWEGo!
Począwszy od dnia 20 maja bieżącego roku zaczęły obowiązywać 
nowe przepisy wprowadzone poprzez dwie nowelizacje ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym. Pamiętając, iż nieznajomość przepisów nie 
zwalnia z konieczności stosowania się do nich, poniżej prezentuje-
my najważniejsze z wprowadzonych zmian.
Pierwsza z nowelizacji uregulowała prawnie między innymi kwestię po-
pularnych obecnie hulajnóg elektrycznych. ustawodawca jasno określił 
zasady korzystania z tego typu urządzeń, wyszczególniając szereg praw 
i obowiązków, do których zastosować musza się ich użytkownicy.i tak 
kierujący hulajnogą elektryczną obowiązany jest korzystać z drogi dla 
rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kie-
runku, w którym się porusza. W przypadku gdy brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą 
elektryczną obowiązany jest korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów 
będzie dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulaj-
nogą elektryczną będzie dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie 
usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony 
z prędkością większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystając z chodnika albo 
drogi dla pieszych, użytkownik hulajnogi obowiązany jest jechać z pręd-
kością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, 
ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
nowe przepisy zawierają także katalog zakazów, jakim podlegają kie-
rujący hulajnoga elektryczną. Zakazuje się ciągnięcia lub holowania 
innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. 
Hulajnogę należy parkować w wyznaczonych do tego miejscach. jeśli 
ich nie ma, można zostawić ją równolegle do przebiegu jezdni na bar-
dziej oddalonym od niej skraju chodnika pozostawiając przynajmniej 
1,5 m jego szerokości.
należy zwrócić szczególną uwagę na zawartą w przepisach dopuszczal-
na prędkość z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną – a jest to 
to 20 km/h. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do 
kierowania hulajnogą elektryczną jest karta rowerowa lub prawo jazdy 
kategorii am, a1, b1 lub t – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 
lat. Dzieci w wieku do 10 lat mogą używać elektrycznej hulajnogi tylko 
w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Kolejne, nowe regulacje prawne, tym razem w odniesieniu do kie-
rowców i osób pieszych, weszły w życie 1 czerwca 2021 r. ich celem 
było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezd-
nię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze 
zabudowanym niezależnie od pory oraz wprowadzenie minimalnego 
odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub 
drogą ekspresową. W odniesieniu do pieszych, to obowiązani są oni 
do zachowania szczególnej ostrożności również podczas wejścia na 
jezdnie, a nie jak dotychczas tylko przechodząc przez nią. i tak też 
pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na 
nie będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tram-
waju. Zabrania się jednocześnie korzystania przez pieszego z telefonu 
lub innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłasz-
cza wzrokową, podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście 
dla pieszych, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości 
obserwacji sytuacji na jezdni.
Konsekwencją powyższych zmian jest udzielanie pierwszeństwa pie-
szemu na przejściu dla pieszych polegające na tym, że kierujący pojaz-
dem zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić 
na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo 
na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu 
się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
nowelizacja wprowadziła także konieczność zachowania minimalnego 
odstępu między pojazdami poruszającymi się po autostradzie lub dro-
dze ekspresowej. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą 
i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp 
między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na 
tym samym pasie ruchu, który wyrażony w metrach określać się bę-
dzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, 
którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. 
czyli jadąc z prędkością 100 km/h należy zachować co najmniej 50 
metrowy odstęp od poprzedzającego nas pojazdu. Przepisu tego co 
oczywiste nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. Zrównano 
również dopuszczalną prędkość z jaką możemy poruszać się pojazdem 
na obszarze zabudowanym w dzień i w nocy do 50 km/h.

Piotr Pietrzak

W dniu 27 maja w związku z rezygnacją Pani renaty Dębskiej 
z funkcji Sołtysa Sołectwa ramutowo odbyły się przedtermino-
we wybory. Sołtysem Sołectwa ramutowo została Pani anna 
Sandomierska. ustępującej pani sołtys dziękuję za bardzo dobrą 
współpracę, a nowej pani sołtys życzę owocnej współpracy na 
rzecz społeczności lokalnej.

Wójt Gminy słupno 
marcin Zawadka

WyboRy 
soŁtysa

osP miszewkoosP Święcniec

osP słupno

osP mijakowo
obecnie

obecnie
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dawniejdawniej

dawniej

osP cekanowo
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ŚWIęcIEnIEc - WIElKI PoWRót do sZKoŁy!

maj, jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, dla uczniów był 
jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ w połowie miesiąca wreszcie 
udało się wrócić do nauki stacjonarnej. na początek hybrydowo…, 
czyli część klas pozostawała w domu, część zaczęła lekcje w szkole. 
było naprawdę wyjątkowo. uczniowie i nauczyciele bardzo się za 
sobą stęsknili, więc powitanie było gorące. 
edukacja hybrydowa zaczęła się dla uczniów klas starszych warszta-
tami pt. „Słowa mają moc”. czy słowa ranią? czy mogą mieć większą 
moc niż czyny? na takie m.in. pytania dzieci uzyskiwały odpowiedzi. 
Słowa mają wielką moc… mogą zranić bardziej niż czyn – o tym ucznio-
wie mieli okazję dowiedzieć się podczas warsztatów. 
Wielkimi krokami zbliżał się również najważniejszy dzień dla „Pierwsza-
ków”, bowiem 19. maja zostali oficjalnie przyjęci do grona żaków, odby-
wając pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. małego Powstańca 
w Święcieńcu. Dumni pierwszoklasiści, pod czujnym okiem wychowaw-
czyni – pani anny Drajkowskiej – wyśpiewali hymn swojej szkoły, stając 
się równie dumnymi, pełnoprawnymi członkami jej społeczności. 
natomiast dla klasy ósmej nieuchronnie zbliżały się jedne z najważ-
niejszych i jednocześnie najtrudniejszych dni – egzaminy kończące 
szkołę podstawową. Stres był ogromny, ale uczniowie, otoczeni opie-
ką i wsparciem swoich rodziców i nauczycieli, przebrnęli przez ten czas 
bez problemów. nastroje po egzaminach były dobre, zatem wszyscy 
oczekujemy na wyniki, z nadzieją, że będą równie dobre. 
W tym samym czasie dzieci świętowały Dzień mamy. Starsi i młodsi 
– wszyscy z ogromną miłością składali życzenia swoim ukochanym 
mamom – przygotowywali dla nich kwiaty i wiersze, laurki i plakaty 
– wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i miłość za obecność, 
opiekę i to co najważniejsze w życiu – matczyną miłość. najpiękniej 
wybrzmiewały słowa K. i. Gałczyńsskiego:

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz […].
maj to także finał akcji „rowerowy maj”, do której nasi uczniowie przyłą-
czyli się licznie i chętnie pod okiem pana jarosława targaszewskiego. raj-
dy, spotkania, happeningi sprawiły, że rower stał się nie tylko sposobem 
spędzenia czasu wolnego, ale także sposobem na zdrowie. najważniejsza 
okazała się świadomość, że ruch jest podstawą zdrowego stylu życia. 
ostatni dzień maja zapisał się w naszej szkolnej kronice jako dzień 
powrotu już wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej. był wspaniały 
nie tylko dlatego, że mieliśmy okazję spotkać się w komplecie, ale 
także dlatego, że znowu razem wyjechaliśmy na wycieczkę. młodsi 
uczniowie odwiedzili ranczowisko, natomiast klasy starsze płockie 
Zoo. to była niezapomniana okazja do ponownej integracji i nauki 
spędzania ze sobą czasu – po okresie izolacji. W ten sposób uczniowie 
i nauczyciele świętowali również Dzień Dziecka, a pani Dyrektor skła-
dała wszystkim dzieciom najszczersze życzenia. 
8. czerwca klasy i-iii, po długiej przerwie, odwiedziły teatr Drama-
tyczny w Płocku. obejrzały przedstawienie pt. „W zielonej krainie 
oZ”. Dzieci świetnie się bawiły i przy okazji przypomniały sobie 
znaną i kochaną historię. 
Wszyscy wiemy, jakie znaczenie ma sport dla zdrowia, jak wpływa 
na nasze samopoczucie oraz styl życia. Dlatego nasza pani Pedagog 
i nauczyciel wychowania fizycznego – pan jarosław targaszewski na 
11. czerwca zaplanowali szkolny Dzień Sportu. było naprawdę wyjąt-
kowo. Zaczęło się od wspólnego śniadania – miało być zdrowe i dawa
moc na cały dzień. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele wykazali się wspa-
niałymi pomysłami na nie tylko zdrowy, ale i miły dla oka posiłek. 
tego dnia odwiedzili nas także instruktorzy z płockiej akademii ruchu, 

którzy prowadzili zajęcia z jogi, zumby oraz trening ogólny ciała. Zmę-
czyliśmy się bardzo, ale dla wielu z nas była to inspiracja do podjęcia 
decyzji o zaczęciu regularnych ćwiczeń. W dalszej części dnia odby-
wały się gry terenowe. uczniowie z zapałem odkrywali i rozwiązywali 
kolejne zadania. na zakończenie przedstawiciel WoPr przeprowadził 
szkolenie dotyczące bezpieczeństwa nad wodą i nie tylko podczas wa-
kacji. finał był dla wszystkich bardzo miły – pani Dyrektor wręczyła 
klasom puchary za wzorowe wykonanie zadań.
o edukacji także nie zapomnieliśmy. Dzieci brały udział w konkur-
sach, np. olimpusie – z matematyki, chemii i biologii. bardzo ważny 
był także egzamin na kartę rowerową, który został przez wszystkich 
zaliczony. Pod okiem pani marzeny Woźniak-trojanowskiej oraz pani 
mileny Gierzyńskiej klasy 5-8 odwiedziły schronisko dla psów, Płocką 
Galerię Sztuki oraz Wzgórze tumskie. Dzieci uczyły się również em-
patii i życzliwości – to także bardzo ważne. 
Przed nami wakacje. Przygotowujemy się do zakończenia roku i mamy 
nadzieję, że następny rok szkolny będzie już w całości „stacjonarny”. 
Do zobaczenia we wrześniu. 

Renata adamkiewicz

EGZamIn 
ósmoKlasIstóW 
2021

W dniach 25-27 maja 2021 r. ponad 360 tysięcy uczniów w całym kraju 
przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty, który składał się z części polo-
nistycznej, matematycznej i języka obcego nowożytnego. We wszyst-
kich szkołach egzamin przeprowadzano w reżimie sanitarnym, z zacho-
waniem wszelkich zasad rekomendowanych przez mZ, sanEPId i mEn.
W tym roku w związku z epidemią coViD–19 i koniecznością prowadzenia 
przez wiele miesięcy edukacji zdalnej, egzamin ósmoklasisty był przepro-
wadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogło-
szone w grudniu, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
W Szkole Podstawowej im abp. antoniego juliana nowowiejskiego 
w Słupnie do tegorocznego egzaminu ósmoklasistów przystąpiło 
100% uczniów, tj. 42 osoby. 
W ocenie uczniów najwięcej kłopotów przysporzyła część poloni-
styczna i matematyczna, a najłatwiejsze okazały się zadania z języka 
angielskiego. jak będzie naprawdę, dowiemy się po ogłoszeniu oficjal-
nych wyników, które do szkół zostaną przesłane 2 lipca 2021 r. tego 
samego dnia swoje wyniki poznają również uczniowie. Zaświadczenia 
o wynikach egzaminacyjnych uczniowie otrzymają 9 lipca.
Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i za ich wyniki trzy-
mamy mocno kciuki.

EGZamIn na KaRtę 
RoWERoWĄ - sP sŁuPno
uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej im. abp. antonie-
go juliana nowowiejskiego w Słupnie mają już za sobą dwie części 
egzaminu na kartę rowerową. część pisemna, dotycząca zasad ru-
chu drogowego, odbyła się 7 czerwca. jej zaliczenie było warunkiem 
przystąpienia do części praktycznej, która miała miejsce 11 czerwca. 
tradycyjnie egzamin na placu przed szkołą przeprowadził starszy sier-
żant Przemysław nec - funkcjonariusz Wydziału ruchu Drogowego 
Komendy miejskiej Policji w Płocku. uczniowie bez problemu poradzi-
li sobie z wykonywaniem manewrów, slalomem i ósemką. Wkrótce 
każdy z nich otrzyma kartę rowerową - swoje pierwsze prawo jazdy. 
Gratulujemy!
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dZIEń dZIEcKa 2021 W sZKolE 
PodstaWoWEj W sŁuPnIE
tegoroczny „Dzień Dziecka” - ze względu na obowiązujące obostrze-
nia - został zorganizowany nieco inaczej niż zwykle. uczniowie wraz 
z nauczycielami spędzali ten dzień na wesoło, ale w małych grupach, 
tak aby zachować zasady reżimu sanitarnego związanego z coViD-19. 
Wśród wielu atrakcji, jakie zaplanowano przez organizatorów, można 
wymienić gry i zabawy terenowe, wyjścia na lody, wyjazd do płockiego 
zoo, zajęcia z „Dogo-terapii” oraz quizy i zawody sportowe. Dla każdej 
klasy rada rodziców ufundowała pizzę oraz słodycze, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy.

EtWInnInG 
2021 
W lIsZynIE
Rok szkolny dobiega końca, pora podsumować działania szko-
ły Podstawowej w liszynie w międzynarodowym programie 
Etwinning. udało nam się aktywnie uczestniczyć w 3 etwin-
ningowych projektach. 
„evolution of education” to projekt skierowany dla klasy iV, 
w którym dzieci dzieliły się z rówieśnikami z innych krajów swoimi 
odczuciami związanymi z pandemią i zdalną edukacją, a wszystko 
to za pomocą narzędzi Web 2.0. Powstawały wspólne gry, nagra-
nia, e-book z ilustracjami emocji, a finalnie nastąpiła wymiana 
korespondencji pomiędzy uczestnikami. 
„How much fun is to know each other” to działania, w które za-
angażowała się klasa iii i z zapałem podjęła współpracę z rówie-
śnikami z Hiszpanii, Grecji i turcji. razem stworzyli wirtualną grę 
‘Zgadnij kto’ opartą o ich awatary, wymienili przepisy na trady-
cyjne dania, wcielili się w rolę kelnerów i klientów, odgrywając 
i nagrywając scenki, a finalnie stworzyli mapę miasta marzeń, na 
której każdy z partnerów zaprojektował swój fragment. 
„for water” to projekt z ważnym przesłaniem. uczniowie klasy iV 
poszerzali własną wiedzę, a także edukowali innych, przypominając 
im ważną rolę wody i potrzebę rozsądnego nią gospodarowania. 
W ramach działań projektowych powstały proekologiczne slogany, 
prace plastyczne, filmiki, gry i quizy edukacyjne, eksperymenty, ale 
najważniejszym osiągnięciem było zwiększenie świadomości na te-
mat zasobów wodnych i potrzeby oszczędzania wody.

niemalże w ostatniej chwili, bo 15 czerwca, udało nam się połą-
czyć i spotkać online z rówieśnikami z innych krajów. mieliśmy 
okazję poznać się na żywo i zaspokoić swoją wzajemną cieka-
wość. czy w Grecji można ulepić bałwana? jaka jest teraz pogoda 
w Hiszpanii? czy w Polsce dzieci grają w fortnite? - to tylko nie-
które z pytań, jakie padły z ust uczniów podczas spotkania pod-
sumowującego etwinningowy projekt „How much fun is to know 
each other”, dzięki któremu doskonaliliśmy znajomość języka an-
gielskiego, kształciliśmy kompetencje cyfrowe i poszerzaliśmy 
wiedzę o innych krajach i ich kulturze. Ze spotkania płynie ważny 
wniosek: bez względu na kraj, język czy kulturę zawsze znaleźć 
możemy coś, co nas łączy, a w XXi wieku żadna odległość nie jest 
przeszkodą w nawiązywaniu nowych przyjaźni. 

Elżbieta dziub, sP w liszynie

Z sukcesami w plecaku 
czujemy już oddech wakacji!

Zbliża się koniec tego niezwykłego roku szkolnego 2020/2021. nie-
zwykłego przede wszystkim dlatego, że przez większą jego część 
widywaliśmy się przez okienko komputera, niekiedy nawet tylko się 
słyszeliśmy. na szczęście w maju mogliśmy pracować w systemie hy-
brydowym, a ostatnie tygodnie wszyscy razem wykorzystaliśmy czas 
na reintegrację i w wiosennej, a nawet letniej aurze, ponownie po-
znawaliśmy siebie - swoje uśmiechy, grymasy i dąsy, rozmawialiśmy 
o radościach i lękach, ciesząc się jednak, że znów jesteśmy razem.
młodsze klasy od razu ruszyły na „podbój świata”, czyli na wycieczki 
edukacyjno-rekreacyjne, np. do centrum odkrywców do Stróżewka, by 
wyprodukować jedyne w swoim rodzaju kredki. W Sali Zabaw „fikołki” 
drugoklasiści wspinali się na ściance, fikali koziołki i między tymi atrak-
cjami zdążyli jeszcze upiec pizzę podczas warsztatów kulinarnych. tym, 
których nogi same noszą wszędzie i zawsze, a jeszcze dodatkowo chcą 
fruwać z gałęzi na gałąź, zaproponowaliśmy park linowy w borowiczkach.
Zapewne dobrą rozgrzewką była akcja rowerowy maj, do której 
przystąpiliśmy po raz drugi, w tym roku pilotowani i wspomagani 
przez urząd Gminy w Słupnie. młodsze klasy bardzo dzielnie, nawet 
w niepogodę, przyjeżdżały do szkoły na rowerach, hulajnogach lub 
rolkach pod opieką równie zaangażowanych rodziców. Starsi nato-
miast zdawali fotograficzne relacje z rajdów po okolicy. choć nikomu 
z „naszych” nie udało się wylosować głównej nagrody, cieszymy się, 
że tak aktywnie rozpoczęliśmy wiosenny sezon sportowy, łapiąc pro-
mienie słońca i ożywcze podmuchy wiatru.
mieliśmy też dużo radości podczas Dnia Dziecka, bo najpierw pod wo-
dzą pani pedagog uczniowie ruszyli sprzed szkoły do biegu ku zdrowiu 
w ramach projektu profilaktycznego współfinansowanego przez GKrPa 
w Słupnie. na finiszu biegacze świadomi zagrożeń i uzbrojeni w wiedzę, 
jak się przed nimi bronić, znaleźli się na stanicy flis, gdzie zaprosiło nas 
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno. tu ugoszczono nas kiełba-
skami i innymi łakociami, a na dodatek każdy pokrzepiony i z nowymi 
siłami mógł wziąć udział w zabawach i konkursach – oczywiście z na-
grodami dla każdego uczestnika. Z pokładu spacerowego statku podzi-
wialiśmy też uroki wiślanej Zatoki liszyńskiej. Dziękujemy.

ostatnie dni w szkole to 
także czas podsumowań. 
Zacznijmy więc od pierw-
szoklasistów, którzy zdo-
byli tytuł mistrzów ekologii, 
uczestnicząc ze swoją wy-
chowawczynią przez cały 
semestr w ogólnopolskim 
projekcie ekoekspery-
mentarium, rozwijającym 
nawyk dobrych praktyk 
ekologicznych u dzieci 
przez cykl zajęć z wyko-
rzystaniem gier online. 
także starszym uczniom 
bliska jest natura, a świad-
czą o tym kolejne sukcesy. 

najpierw amelka Stefańska z kl. Vi b zdobyła ii miejsce w ogólnopol-
skim konkursie przyrodniczym „cała Polska parkiem białowieskim 
w fotografii” i w nagrodę otrzymała tablet oraz inne ciekawe gadżety. 
natomiast arina Zaiko z klasy Vii została doceniona w powiatowym 
konkursie „najpiękniejsze zakątki mojej małej ojczyzny”. Zajęła ii 
miejsce i dzięki temu będzie mogła rozwijać swoją fotograficzną pa-
sję podczas kursu fotografii, także z wykorzystaniem drona.
chcemy też podziękować i pogratulować naszej najlepszej absolwent-
ce, małgosi babeckiej, która zapracowała na średnią 5,86, a przy tym 
wzruszała nas podczas wielu uroczystości swoim pięknie brzmiącym 
głosem i radowała pogodnym, zawsze życzliwym uśmiechem. jeste-
śmy dumni, że tak mądra, pracowita i utalentowana uczennica roz-
winęła się w naszej szkole. 
Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, nie tylko z naszej 
szkoły, życzymy pięknych wakacji i powrotu do otwartej stacjonarnej 
szkoły we wrześniu.

(jb)
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„W ŚWIEcIE WaRtoŚcI” 
– RoZstRZyGnIęcIE 
KonKuRsu
„W świecie wartości” – pod takim hasłem został ogłoszony rodzinny 
konkurs dla dzieci z grupy „sówki” z samorządowego Przedszkola 
„niezapominajka” w słupnie. Inicjatywa była związana z realizacją 
w tej grupie programu własnego pod tytułem: „słupno – moja mała 
ojczyzna”, którego główną ideą jest edukacja partiotyczno–regionalna. 
celem konkursu było wzmacnianie więzi rodzinnych, promowanie 
wspólnego spędzania czasu wolnego, zainteresowanie historią swo-
jej rodziny oraz regionu – Gminy Słupno, propagowanie świadomości 
wartości rodziny, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwi-
janie zainteresowań plastycznych. 
Konkurs polegał na wykonaniu w formie graficznej drzewa genealogicz-
nego lub ułożeniu wiersza. Praca przedstawiająca drzewo genealogiczne 
musiała zawierać minimum dwa pokolenia wstecz, wyróżniać się pomy-
słowością, oryginalną formą wykonania.i widoczną współpracą członków 
rodziny. Z kolei treść wiersza miała dotyczyć głównie rodzinnej miejsco-
wości, gminy Słupno lub całego regionu mazowsza. 
W dniu 22 czerwca br. niezależna komisja konkursowa wyłoniła lau-
reatów i przyznała następujące nagrody: 
i miejsce w kategorii drzewo genealogiczne – Kacper Łukwiński 
i miejsce w kategorii wiersz – michalina jakubowska oraz maja 
brzozowska.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Serdecznie dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac 
konkursowych oraz życzymy dalszych sukcesów. 

andżelika bodal
joanna Zapendowska

WIElKIE sERca W GmInIE sŁuPno
czasem tak niewiele trzeba, aby zorganizować bardzo wymierną 
pomoc dla potrzebujących. można np. ustawić duże pojemniki 
w kształcie serca na plastikowe nakrętki. Gmina słupno postano-
wiła włączyć się aktywnie w taką formę pomocy. dzięki wsparciu 
naszych lokalnych przedsiębiorców pod koniec maja na naszym 
terenie stanęło 6 czerwonych serc na plastikowe nakrętki:
•	 firma PonZio PolSKa zakupiła serca, które stoją przy urzędzie 

Gminy Słupno i Gminnym ośrodku Kultury w cekanowie
•	 firma Gor tecH rental zakupiła serce, które stoi przy Samo-

rządowym Przedszkolu „niezapominajka” w Słupnie 
•	 firma Peter-Gum zakupiła serce, które stoi przy Szkole Pod-

stawowej w Słupnie 
•	 firma WaSKoP zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podsta-

wowej w liszynie
•	 firma Gram marKet zakupiła serce, które stoi przy Szkole Pod-

stawowej w Święcieńcu. 
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. 
akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomo-
cy innym. uzbierany materiał, zamiast trafić do śmieci, może otrzy-
mać drugie życie, za które zapłacą firmy odbierające odpady. taka 
zbiórka podnosi poziom odzysku surowców pochodzących z odpadów 
komunalnych, a w pewnym stopniu obniża też koszt wywozu śmie-
ci. jest to również doskonały sposób na uświadomienie społeczności 
lokalnej, czym tak naprawdę jest recykling i jaki można dzięki niemu 
osiągnąć pożytek. nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty zwią-
zane z pomocą potrzebującym. cele są różne – zakup wózka inwalidz-
kiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp. Do tej pory 
mieszkańcy przynosili do urzędu Gminy oraz jednostek z terenu gmi-
ny uzbierane nakrętki. Dodatkowo bardzo często zgłaszały się osoby 
lub fundacje, które prowadzą takiego typu akcje i planują uruchomić 
zbiórkę na naszym terenie. jednak żadna z naszych instytucji nie mia-
ła możliwości przechowywania takiej ilości materiałów. W związku 
z powyższym najlepszym rozwiązaniem było ustawienie przed bu-
dynkiem użyteczności publicznej pojemnika, do którego mieszkańcy 
będą mogli wrzucać nakrętki o każdej porze dnia. Wkrótce na każdym 
z serc pojawi się informacja, na jaki cel zbieramy.

Potrzebujących jest wielu, ale na terenie gminy mamy również ogromną 
ilość darczyńców, którzy chcą przyłączyć się do akcji. Dlatego już wkrótce 
„serce na nakrętki” pojawi się w nowym Gulczewie.
Zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się do akcji ZoStaŃ Gminnym 
WolontariuSZem KorKoWym. Wystarczy tylko zbierać prawidłowe 
nakrętki, wrzucić je do naszych pojemników ustawionych na terenie Gminy 
Słupno. uzyskany materiał wesprze osoby potrzebujące. należy jednak 
pamiętać, żeby zbierać elementy plastikowe, które są oznaczone (najczę-
ściej w trójkącie) dużymi literami: PP, Pe, lDPe, HDPe, tj. zakrętki po:
butelkach, kosmetykach, chemii gospodarczej, miarki i dozowniki, 
skuwki, łyżeczki, pojemniczki po popularnych jajkach niespodzian-
kach lub pastylkach odświeżających, plastikowe korki od win.
Do pojemników nie należy wrzucać zakrętek metalowych oraz z me-
talowymi elementami, takich jak np. od słoików, po alkoholu, a z po-
krywek np. od kawy wyjmujemy tekturowe elementy. (mK)

„WsZystKo ZacZyna sIę 
W PRZEdsZKolu” PasoWanIE na 
PRZEdsZKolaKa W nIEZaPomInajcE
W czerwcu, w naszym przedszkolu w grupach „Smerfy”, „biedronki” 
i „Kropelki” odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. jest to cykliczna 
uroczystość dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy rozpoczęły 
swoją przygodę z przedszkolem. Podczas spotkania w obecności za-
proszonych rodziców, dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce. 
Dla większości małych artystów był to pierwszy, ale bardzo ważny 
występ. mimo tremy, z uśmiechami na twarzach dzieci przedstawiły 
przygotowany program artystyczny, otrzymując od rodziców gromkie 

brawa. Po części artystycznej dzieci uroczyście złożyły przyrzeczenie, 
a następnie Pani Dyrektor edyta Sobolewska ogromną kredką do-
tknęła ramienia każdego przedszkolaka, dokonując aktu pasowania. 
na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i książeczki. Dla maluszków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców 
powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech. Przedszkolakom 
życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni oraz samych radosnych 
chwil spędzonych w naszym przedszkolu. (KZ)
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Pan PoEta W PRZEdsZKolu
„Kto ukrywa się pod pseudonimem Pan Poeta?
Pan Poeta: nie ukrywam się, ale dostrzegłem pewną rzecz. Zanim zaczą-
łem pisać książki dla dzieci i prowadzić warsztaty w całej Polsce, usłysza-
łem, jak pewna mama zapytała dziecko, kto ich odwiedził w przedszkolu. 
jak myślicie – co dziecko odpowiedziało? Że był to pan Henkryk iksińki, 
który na co dzień jest strażakiem? nie! był to po prostu Pan Strażak. Ko-
lejne rozmowy tylko potwierdziły moje przypuszczenia. nawet jak szkołę 
odwiedził znany pisarz, to wciąż był to... pan pisarz. Dla dzieci najwidocz-
niej ważniejsza była funkcja, jaką pełnił, niż jego imię i nazwisko.”
W taki interesujący sposób przedstawia się pan michał, który 25 maja 
na zaproszenie Gminnej biblioteki Publicznej w Słupnie odwiedził dzieci 
w Samorządowym Przedszkolu „niezapominajka” w Słupnie.
autor zaprezentował swój dorobek pisarski, na który składają się 
książki dla dzieci: „Kura, co tyła na dziecie”, „Wróbel, co oćwier-
kał sąsiadów”, „Kruk, co kracze pokrakanie”, „Kaczka, co prze-
brała miarkę”, „Paw, co ogon miał z przyjaźni”, „sowa, co ba-

łagan ma w porządku”. Pan Poeta nie tylko opowiadał maluchom 
swoje bajki, ale też zaprosił je do wspólnych zabaw. i tak dzieci 
karmiły kurę (pluszową oczywiście) zdrową żywnością, tworzyły 
nowy ogon dla pawia, czy też przebierały się w kolorowe fatałaszki 
tak jak tytułowa bohaterka jednej z bajek czyli kaczka, co prze-
brała miarkę. opowieści Pana Poety nie tylko rozbawiły małych 
słuchaczy ale przekazały im kilka mądrych życiowych prawd, które 
warto znać już od najmłodszych lat. choćby tę, że nieważne jest, 
jak wyglądamy, ale jacy jesteśmy, a czasami najdrobniejszy nawet 
dar od prawdziwego przyjaciela bywa najcenniejszy. 
Spotkanie z Panem Poetą to niesamowite połączenie zabawy z książką 
i wciągającej humorystycznej historii, opowiedzianej tak, aby wszyscy 
najmłodsi, zagłębili się po czubek nosa w świecie literatury. Dzieci były 
zachwycone spotkaniem, które było poetyckim show dla dzieci.
Dziękujemy, Panie Poeto! bożena Wernik

dyrektor Gminnej biblioteki Publicznej w słupnie

W okresie 
wakacyjnym GoK

W okresie wakacyjnym Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s w ceka-
nowie planuje zorganizować:
1. W lipcu półkolonie dla dzieci z terenu gminy Słupno „Kuźnia talen-
tów”. W tym roku każdy z dwóch turnusów poświęcony będzie sztuce. 
Dzieci będą miały możliwość skorzystać z różnorodnych warsztatów 
twórczych, w tym malarskich, ceramicznych, czy teatralnych. nie za-
braknie również zajęć sportowych, tak lubianych przez dzieci. Planu-
jemy również wyjazdy do bolimowa na warsztaty garncarskie oraz do 
teatru Dramatycznego w Płocku na warsztaty teatralne. W każdym 
z turnusów do dzieci ze spektaklem przyjedzie teatr lalek z torunia.
2. W sierpniu wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków 
Gminnej orkiestry Dętej. coroczne obozy są finansowane w całości 
ze środków Gminnego ośrodka Kultury i są nagrodą za całoroczne 
zaangażowanie członków orkiestry.
3. Pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizować „Weekend ze sma-
kiem”, podczas którego odbędzie się zjazd foodtrucków. Dodatkową 
atrakcją w sobotę będzie seans filmowy na świeżym powietrzu. nie-
dziela zaplanowana jest pod znakiem „Smaku” – foodtrucki przeniosą 
się do centrum Słupna.
4. W pierwszy weekend września, zwyczajem ubiegłych lat, Piknik 
rodzinny na zakończenie lata, przy Szkole Podstawowej w Świę-
cieńcu, z wieloma atrakcjami dla dzieci, zakończony projekcją filmu 
familijnego.

bożena Wernik
dyrektor Gminnego ośrodka Kultury

„RoWERoWy maj” na fInIsZu

30 maja 2021 r. przy Szkole Podstawowej w Słupnie odbył się „Wio-
senny Happening” podsumowujący kampanię „rowerowy maj”. im-
prezę rozpoczęły dwie rekreacyjne przejażdżki rowerowe po pięknej, 
słupieńskiej okolicy. W pierwszej kolejności trasę przejechały dzieci 
z klas i – iii wraz z rodzicami, następnie dzieci i młodzież z klas iV 
– Viii z osobami towarzyszącymi. meta była przy Szkole Podsta-
wowej w Słupnie i tam na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: 
dmuchańce, fotobudka, malowanie buziek, mega bańki mydlane, 
animacje, wata cukrowa i popcorn. Wszystkie przygotowane dla 
uczestników happeningu atrakcje były bezpłatne. 
Dla dzieci przedszkolnych odbył się na płycie orlika „bieg Smerfa”. 
Do rywalizacji stanęło kilkudziesięciu małych biegaczy, na któ-

rych na mecie czekało mnóstwo upominków. Koordynatorzy akcji 
starszym milusińskm przygotowali gry i zabawy sportowe, które 
były również nagradzane ciekawymi gadżetami. Każdy z uczest-
ników kampanii „rowerowy maj”, otrzymał dyplom i upominek. 
Dla wszystkich, którzy ukończyli akcję, zgodnie z regulaminem 
kampanii, odbyło się losowanie nagród. Główną nagrodę, hulaj-
nogę elektryczną, którą ufundowała firma Gortech rental, wy-
losowała Zuzanna olkiewicz. Drugą nagrodę wręczono jakubowi 
Kikolskiemu, trzecią natomiast wylosował michał Szurmak. na 
zakończenie happeningu Druhowie z oSP Słupno urządzili pokaz 
piany gaśniczej, z którego dzieci ochoczo skorzystały i fantastycz-
nie się bawiły.

Dziękujemy bardzo sponsorom: firmie Gortech rental (sponsor 
główny), infoPłock tV, Greens Słupno, Delta Słupno, recon 
agencja eventowa, ttKf Wiślanie, centrum nadruku maciej Galon 
za ufundowanie nagród i upominków. 
Za pomoc w organizacji happeningu oraz zabezpieczeniu trasy przejaz-
dów rowerowych dziękujemy naszej niezawodniej oSP Słupno.
Wszystkim, którzy wzięli udział w happeningu, bardzo dziękujemy 
za przybycie i wspaniałą zabawę.

bożena Wernik
dyrektor Gminnego ośrodka Kultury
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WaKacjE 
Z GREEnsamI

sytuacja pandemiczna w Polsce dała się wszystkim we znaki, 
a mimo to w wakacje 2021 planujemy zorganizować cztery turnusy 
wypoczynkowo–sportowe dla dzieci i młodzieży.
Gdzie możecie się z nami udać?
1. tuRnus I, chorwacja – Węgry, termin: 29.06 – 06.07.2021 r. – 
powtórnie zawitamy do bardzo gościnnej chorwacji, z pięknym błę-
kitnym adriatykiem, dobrym jedzeniem, pewną, słoneczną pogodą 
i mnóstwem atrakcji. to nasz drugi wyjazd do chorwacji, który z całą 
pewnością potwierdzi, że warto się tam z nami wybrać.
2. tuRnus II, Gdynia, termin: 18 – 25.07.2021 r. - zgrupowanie sportowe 
dla wszystkich chętnych, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie: koszyków-
ka, siatkówka, tenis ziemny. oprócz zajęć sportowych wyprawy na plażę, 
zwiedzanie Gdyni i Gdańska z przewodnikiem, wizyta w helskim fokarium 
oraz imprezy integracyjne, zabawy terenowe, dyskoteki i ogniska.
3. tuRnus III, augustów, termin: 01 – 08.08.2021 r. – wyjazd rekreacyjny 
na Suwalszczyznę, gdzie możemy się zachwycać nieskazitelną przyrodą. 
uzupełnimy to zwiedzaniem augustowa, rejsem po Kanale augustow-
skim, spływem kajakowym, jak również bogatym programem sporto-
wym. nie może zabraknąć kąpieli w jeziorze, wycieczek rowerowych, zajęć 
sportowych, a także standardowego pieczenia kiełbasek i dyskoteki.
4. tuRnus IV, Półkolonie na sportowo – trzy miasta, termin: 16 – 
20.08.2021 r., godziny 7.00 – 16.00 – to noWoŚĆ w naszej ofercie. Za-
praszamy wszystkie dzieci, które będą mogły codziennie zwiedzić jedno 
z trzech miast – Płock, Warszawę i Łódź. Zobaczymy największe atrakcje 
tych miast, łącznie z przejażdżką metrem, aquaparkiem fala, rejsem po 
Wiśle i zwiedzaniem płockiego Zoo. Ponadto zapewniamy całodzien-
ne wyżywienie, wykwalifikowaną kadrę czynnych nauczycieli, trenerów 
i instruktorów, którzy z pasją oddają się pracy z dziećmi. Wszystko to 
w niskiej kwocie 350 zł dzięki dofinansowaniu urzędu Gminy Słupno. 
mamy nadzieję po raz kolejny spełnić oczekiwania rodziców powierza-
jących nam swoje pociechy na organizowany przez nas wypoczynek. 
Każdy, niezależnie od finansów, pasji, atrakcji znajdzie z pewnością coś 
odpowiedniego dla siebie. to jeszcze bardziej motywuje nas do ciężkiej 
pracy, aby się rozwijać i móc sprostać oczekiwaniom i dać radość dzieciom. 
mamy nadzieję, że w tym trudnym pandemicznie czasie, będziemy mogli 
zasmakować prawdziwej przygody dzięki GreenS SŁuPno.

Grzegorz Gomułka

SPort

dElta sŁuPno na 
ZWycIęsKIEj ŚcIEŻcE

Kiedy prawie wszystkie oczy świata skierowane są na mistrzostwa eu-
ropy w piłce nożnej, które rozgrywane są w całej europie, wiele osób 
również emocjonuje się rozgrywkami w niższych ligach. a tam trzeba 
przyznać, że znakomicie w tym roku spisuje się Delta Słupno! co wię-
cej, w rundzie wiosennej nikt nie znalazł sposobu na pokonanie zespołu 
ze Słupna. imponujący bilans 9 zwycięstw oraz 2 remisów w rundzie 
rewanżowej robi wrażenie i dzięki uzyskanym wynikom Delta na dwie 
kolejki przed końcem sezonu zapewniła już sobie udział w barażach o iV 
ligę. jest to nie lada wyzwanie zarówno dla Zarządu Klubu, Działaczy, 
Władz Klubu, jak również Piłkarzy. iV liga to ogromny przeskok piłkar-
ski, jak również organizacyjny. jednak wierzymy, że wspólnymi siłami 
uda nam się zbudować fajny i ciekawy zespół, który będzie wizytów-
ką całego mazowsza! obecnie zespół występujący w lidze okręgowej 
opiera swoją kadrę na wychowankach i w tym kierunku planujemy bu-
dować Klub – zapowiada tadeusz machowski Prezes Klubu. W okresie 
letnim planujemy zmodernizować obiekt w Wykowie, aby zwiększyć 
pole manewru trenerom do treningów, poprzez wyrównanie terenu 
z obsianiem trawą po demontażu nawierzchni z trylinki, jak również 
wyrównanie nasypu po likwidacji ławek. Wszystkie roboty mają na celu 
poprawę infrastruktury sportowej na Stadionie w Wykowie.
nie można również zapomnieć o stałym doskonaleniu poziomu umiejęt-
ności naszej młodzieży, m.in. poprzez cotygodniową rywalizację z inny-
mi zespołami. najstarsza grupa (rocznik 2006-2007, grupa c1) trenera 
Damiana brzyskiego, która występuje w 1. lidze trampkarzy, w ostat-
niej kolejce zmierzy się z bezpośrednim rywalem z Drobina, a stawką 
spotkania będzie 2. miejsce w lidze. Zespół jarosława iwanowskiego 
(rocznik 2008-2009, grupa D1) nie zaliczy tej rundy do udanej. Pomimo 
dobrej gry, nie udało się zgromadzić większej ilości punktów i zespół 
zajmuje 8. miejsce w 1. lidze młodzik. Znakomicie natomiast sprawuje 
się rocznik 2009-2010 występujący w 2. lidze D2, który wygrał wszyst-
kie swoje spotkania i zdecydowanie przewodzi w tabeli, wyprzedzając, 

m.in. Wisłę Płock, amatora maszewo czy mazur Gostynin.
Pozostałe zespoły Delty rywalizujące w Płockich ligach uzyskują 
bardzo dobre wyniki w rozgrywkach prowadzonych przez Delegaturę 
Płockiego okręgowego Związku Piłki nożnej.
już niebawem, na początku sierpnia, cały klub wybierze się na obóz 
sportowy do lichenia, gdzie będziemy przygotowywać się do rundy 
jesiennej sezonu 2021/2022. obóz z Deltą to nie tylko trening piłkarski, 
to również kształtowanie takich cech, jak obowiązkowość, odpowie-
dzialność czy wytrwałość, a przede wszystkim zdobywanie samo-
dzielności, a często również przyjaźni na całe życie.
Zanim oczywiście dojdzie do wyjazdu na obóz czeka nas ogromne wy-
zwanie - udział w barażach, na które już dziś serdecznie zapraszamy!
Pierwszym rywalem Delty będzie przedstawiciel ligi okręgowej Siedlce 
– zespół Płomień Dębe Wielkie. Spotkanie zaplanowane jest w Wyko-
wie 30 czerwca o godzinie 17.00, rewanż natomiast 3 lipca na wyjeździe.
liczymy na Wasze wsparcie… i niech hasło Wszyscy na Deltę będzie 
obecne cały czas!!!
Wszystkie informacje o klubie można znaleźć na https://www.face-
book.com/deltaslupno

tomek marciniak
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PRoGRam „dobRy staRt”. ZmIany od 1 lIPca:  
Zus PRZEjmIE WyPŁaty. WnIosKI tylKo onlInE.
od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start będzie przy-
znawał i wypłacał Zus, a nie - jak dotychczas - gminy i powiaty. 
Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, a środki 
będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto 
bankowe - przewiduje projekt rozporządzenia, który przyjął rząd.
15 czerwca br. rada ministrów przyjęła projekt rozporządzenia mini-
sterstwa rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru 
wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.no-
welizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
dała radzie ministrów możliwość wprowadzenia rozporządzeniem 
zmian w programie Dobry start. 
co sIę ZmIEnIa
•	 Zmieni się organ obsługujący świadczenie. Zgodnie z projektem, 

będzie się tym teraz zajmować Zakład ubezpieczeń Społecznych 
nie GoPS

•	 Wnioski będzie można składać wyłącznie online. nie ma moŻli-
WoŚci SKŁaDania WnioSKu PaPieroWeGo. Warto zaznaczyć, 
że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie 

poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), Pue 
ZuS oraz system empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ 
z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie 
w takim samym trybie.

•	 Zmieni się sposób wypłaty świadczenia, wypłata ma następować 
jedynie na wskazane konto, a nie w formie gotówkowej. 

PRoGRamEm „dobRy staRt” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub 
osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki::
1. nie ukończył:
•	 20 lat, 
•	 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. uczy się w placówce, takiej jak:
•	 szkoła podstawowa, 
•	 szkoła ponadpodstawowa, 
•	 szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny 

lub nauki, 

•	 młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
•	 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
•	 specjalny ośrodek wychowawczy, 
•	 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 
WyPRaWKa sZKolna 300 Plus nadal nIE PRZysŁuGujE:
•	 studentom 
•	 przedszkolakom 
•	 uczniom zerówki 
jaK sKŁadaĆ WnIosEK od 1 lIPca?
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać 
wnioski online: 
•	 przez Portal informacyjno-usługowy emp@tia
•	 przez bankowość elektroniczną
•	 przez portal Pue ZuS.
•	 Wnioski należy składać do 30 listopada.

magdalena szochner siemińska
dyrektor Gminnego ośrodka Pomocy społecznej

seniorzy wracają do aktywności
W dniach 15 i 16 czerwca mieszkańcy Gminy słupno uczestniczący 
w projekcie centrum Rozwoju seniora – edycja I i edycja II wzięli 
udział w wycieczce do Gdańska oraz do sopotu. 
rok 2020-2021 był szczególnym czasem dla nas wszystkich. Prio-
rytetem było zdrowie nasze oraz naszych najbliższych, a także za-
chowanie dystansu społecznego. Zorganizowane spotkanie poka-
zuje jednak, iż każdego dnia brakuje nam relacji z ludźmi, spotkań 
towarzyskich i poznawania świata. Dlatego też, korzystając z pięknej 
pogody oraz zmian w zakresie restrykcji, podjęliśmy decyzję o wyjeź-
dzie integracyjnym. odwiedziliśmy Gdańsk i Sopot. Pogoda i humory 
uczestników wycieczki dopisały… W takiej sytuacji pozostaje nam pa-
trzeć z nadzieją w przyszłość i powrócić do planów z poprzednich lat. 
co nas zatem czeka w najbliższe wakacje? 
Przede wszystkim spotkania z ciekawymi ludźmi, koncert pani Ka-
tarzyny Żak pt. „miłosna osiecka”, Kino letnie pod chmurką, zajęcia 
z rękodzieła oraz zajęcia sportowe. 
Do udziału w naszych inicjatywach serdecznie zapraszamy! 

magdalena szochner siemińska
dyrektor Gminnego ośrodka Pomocy społecznej

 

 

PROJEKT „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO” 
WSPIERANIE  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na terenie Gminy Słupno powstanie miejsce przeciwdziałające izolacji, wspólnemu przezwyciężaniu trudności                    
w zakresie możliwości wymiany i dzielenia się doświadczeniami z innymi rodzicami/opiekunami, miejsce w którym 
można wspólnymi siłami rozwiązać problemy. 
Jedną z form łączącą wszystkie ww. aspekty jest turnus rehabilitacyjny czyli zorganizowana forma aktywnej 
rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności 
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie 
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 
przewidzianych programem turnusu. 

 

 

PROJEKT „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO” 
PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA (DZIECI, MŁODZIEŻY, OSOBY STARSZE) 

W ramach zadania oferujemy usługi związane  z realizacją szczepień ochronnych: 

 przeciw grypie dla dzieci i seniorów, 
 szczepień HPV szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) chroniące przed rakiem szyjki macicy. 

Ponadto w ramach zadania oferujemy: 
 
 
 
 
Pakiet badań i terapii dot. wad podstawy:  
 diagnostyka,  
 program ćwiczeń + działania edukacyjne,  
 konsultacja specjalistyczna. 

 
 

 

 

 

 

Pakiet badań przesiewowych wraz z terapią widzenia – optometria 

Wiele trudności z widzeniem wynika z zaburzeń funkcjonalnych układu wzrokowego. 
 Nieskorygowane upośledzenie widzenia powoduje problemy w nauce, obniżenie sprawności fizycznej, a nawet spadek pewności siebie na skutek 
odrzucenia przez grupę rówieśników. Im szybciej wykryta zostanie wada wzroku, tym dziecko ma większe szanse na normalne funkcjonowanie. 
Większość rodziców nie zauważa jednak pierwszych symptomów lub nawet je bagatelizuje. 
 
Pakiet pn. Bon na leki dla seniora 
 
Wsparcie seniorów w finansowaniu leków. 
 

 

 

PROJEKT „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO” 
REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 
 
 

Usługa doradcy zawodowego  
 

 

 

                                                                     

                                                                   Pakiet szkoleniowy 

                                                                           Płatne staże 
                                                                       
                                                                            
                                                                   

 

 

 
PROJEKT „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO” 
 

WSPIERANIE RODZINY: 

 

 

 

 

 
Na terenie Gminy Słupno zostaną utworzone placówki będące atrakcyjnym miejscem, w którym dzieci i młodzież 
mogłaby efektywnie spędzać czas wolny,  
- miejscem zapewniającym równoczesny dostęp do dodatkowych zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci, 
w tym do zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć specjalistycznych (logopedyczne, terapia pedagogiczna, terapia 
psychologiczna, korekcyjno-kompensacyjne).  
Dlatego  też aby uniknąć przewlekłych problemów ze zdrowiem, na wczesnym etapie rozwoju każde dziecko: 
- zostanie  zdiagnozowane  
- zajęcia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i młodzieży. 
 
W ramach projektu seniorzy, szczególnie chorzy, samotni mogą liczyć na pomoc w postaci ciepłych posiłków z dowozem 
do domu. 

Pomoc SPoŁecZna
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