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Szanowni 
Czytelnicy!

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

SPRaWDź KoD QR  
na pierwszej stronie biuletynu  

- dowiesz się jakie masz zużycie wody  
- wpisz do deklaracji

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

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

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

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

NIP GMINa SŁuPNo
774-32-13-464

NIP uRzĄD GMINy SŁuPNo 
774-22-93-320

ReGoN 
611015997

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

urząd Stanu cywilnego i Wydział Spraw obywatelskich
(24) 267 95 70

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

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

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

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

Kadry:
(24) 267 95 66

Promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 88

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

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

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

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

rozpoczęliśmy nowy rok. Wierzę, że dla każdego z nas będzie on 
inny niż poprzedni. chcemy aby to był rok dobrych wiadomości, 
spotkań w zdrowiu w gronie rodziny i przyjaciół. Dla Gminy Słup-
no to również rok pełen wyzwań, które musimy pokonać mimo 
panującej pandemii. już w poprzednim numerze opisywaliśmy 
nasze działania i realizacje, których dokonaliśmy dzięki wspól-
nej drodze jaką sobie wyznaczyliśmy. W nowym roku i z nowym 
uchwalonym budżetem gminy mamy nowe cele. Wierzę, że dzięki 
wzajemnemu zrozumieniu oraz wsparciu mieszkańców w podej-
mowaniu decyzji będziemy nadal realizować nasze zamierzenia. 
jestem przekonany, że również ten rok dla naszej gminy okaże się 
czasem udanym, który wspólnie bardzo dobrze wykorzystamy. 
tego nam wszystkim życzę.
Przedstawiam Państwu pierwszy w tym roku numer Gminnego 
biuletynu informacyjnego Gminy Słupno. W tym numerze wraz 
z redakcją pisma przygotowaliśmy tematy, której najbardziej 
Państwa interesują. W pierwszym numerze tegorocznego biu-
letynu przygotowaliśmy materiał o Słupieńskiej Karcie Dużej 
rodziny 3+, naszych celach inwestycyjnych oraz odpowiedzi na 
pytania zadawane przez mieszkańców podczas live chat-u doty-
czącego nowej metody opłat za śmieci.
W biuletynie znajdą Państwo również informacje o wydarze-
niach, które odbyły się w naszej gminie na przełomie roku, in-
formacje ze szkół, przedszkola, GoK i GoPS w Słupnie. Poznacie 
ciekawostki z urzędu Stanu cywilnego w Słupnie oraz historie 
spisane przez uczestników Klubu miłośników Historii działają-
cym na naszym terenie. W numerze znajdują się również infor-
macje o powodzi, z którą borykamy się od miesiąca oraz na co 
kluby sportowe przeznaczyły swoje dotacje w 2020 roku.
Przypominam, że specjalnie dla Państwa uruchomiona jest bezpłat-
na aplikacja bliSKo, która powiadamia o istotnych informacjach 

z gminy (w zależności od 
Państwa wyboru). Po za-
instalowaniu powyższej 
aplikacji na Państwa tele-
fonach i uruchomieniu jej 
mają Państwo możliwość otrzymywania bezpłatnie informacji doty-
czących m.in. odpadów (harmonogramy, przypomnienia), alarmów, 
zmian w komunikacji, imprez kulturalnych i edukacyjnych itp.
na okres Wielkiego Postu oraz zbliżające się Święta Wielkanoc-
ne życzę Państwu w imieniu swoim i rady Gminy dużo zdrowia 
i możliwości spotkania się z najbliższymi. aby ten czas zbliżył 
nas do siebie i pozwolił zapomnieć o codziennych troskach.
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SŁuPIeńSKa KaRta DuŻeJ RoDzINy 3+
aKtualnoŚci

Gmina Słupno realizuje obecnie rządowy program Karta Dużej 
Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego 
korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwo-
wej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielo-
dzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 
Samorządy dysponują jednak szeregiem instrumentów, które pozwa-
lają wpływać pozytywnie na życie mieszkańców. Samorządowa Karta 
Dużej rodziny, a taką jest właśnie Słupieńska Karta Dużej rodziny 3+, 
jest definiowana jako zespół działań mających na celu wsparcie mate-
rialne rodzin wielodzietnych. Karta może oddziaływać w wielu obsza-
rach życia społeczności lokalnej. jest również instrumentem obniżają-
cym koszty comiesięcznych rachunków rodzin lub zmniejszających ich 
bieżące wydatki. 
Po drugie karta jest elementem aktywizującym rodziny do identyfika-
cji z Gminą Słupno, a także pozwala na budowę partnerstwa z podmio-
tami prywatnymi działającymi na terenie Gminy.

Komu przysługuje Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+?
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, które zamiesz-
kują na terenie Gminy Słupno oraz:
1/ rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzę-
dzie Skarbowym w Płocku ze wskazaniem adresu zamieszkania na te-
renie Gminy Słupno, lub;
2/ nie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w urzędzie Skarbowym w Płocku ze wskazaniem adresu zamieszkania 
na terenie Gminy Słupno, a złożą oświadczenie, że urzędem Skarbo-
wym właściwym do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób 
fizycznych za rok, w którym występują o wydanie Słupieńskiej Karty 
Dużej rodziny 3+ jest urząd Skarbowy w Płocku ze względu na miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy Słupno. 

Warunek rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w urzędzie Skarbowym w Płocku ze wskazaniem adresu zamieszkania 
na terenie Gminy Słupno dotyczy wszystkich pełnoletnich osób w rodzi-
nie, które podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, z wyjątkiem tych osób, które z racji wykonywania 
określonego rodzaju zajęcia zarobkowego nie podlegają obowiązkowi 
rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Karta przyznawana jest niezależnie od wysokości uzyskiwanego do-
chodu. będzie przysługiwać zatem wszystkim mieszkańcom z co 
najmniej trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku 
dziecka kontynuującego naukę szkolną do ukończenia 24 roku życia, 
niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych. 
Do wspólnego gospodarstwa domowego zalicza się również dziecko 
do ukończenia 24 roku życia będące na utrzymaniu rodziców/rodzica 
(opiekuna prawnego), które zamieszkuje poza stałym miejscem za-
mieszkania na terytorium rzeczypospolitej Polskiej w związku z po-
bieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Na jaki okres jest przyznawana Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+?
„Karta” przysługuje rodzinom wielodzietnym, na podstawie złożo-
nego wniosku składanego w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej 
w Słupnie, na okres od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi za-
łącznikami maksymalnie na 3 lata. okres na jaki jest wydawana Karta 
jest uzależniony od wieku dzieci. 

Po ustaniu okresu ważności Karty, rodzinie która w dalszym cią-
gu spełnia warunki, po uprzednim złożeniu wniosku jest ponow-
nie wydawana Karta.

Do jakich ulg upoważnia Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+?
1/ W opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkanio-
wych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słup-
no. ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za 
czynsz mieszkaniowy,
2/ w opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę. ulga przysługuje 
rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za zaopatrzenie w wodę,
3/ W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierany-
mi przez urząd Gminy Słupno. ulga przysługuje rodzinie, która regulu-
je bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
4/ W opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gmi-
ny Słupno w zakresie przekraczającym podstawę programową. ulga 
przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty w zakresie przekra-
czającym podstawę programową,
5/ opłacie za świadczenia w Gminnym Żłobku w Słupnie. ulga przy-
sługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty.
6/ opłacie za zajęcia organizowane przez Gminny ośrodek Kultury fi-
nansowane z budżetu tej jednostki.
warunkiem skorzystania z danej ulgi jest brak zaległości w opła-
tach za usługę objętą ulgą. Ponadto rodzina, która skorzystała z ulg 
wynikających z niniejszego Programu, a następnie nie regulowała na-
leżnych opłat przez co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe traci 
uprawnienia do danej ulgi.

co z osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe z ro-
dzicami, dziadkami tj wstępnymi?
ulga w opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę przysługuje 
również wstępnym, którzy legitymują się tytułem prawnym do lo-
kalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna legitymująca się 
kartą. ulga przysługuje wówczas w wysokości 10% należnej opłaty 
za zaopatrzenie w wodę – 10%
ulga w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela-
na jest również wstępnym, którzy legitymują się tytułem prawnym 

do lokalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna legitymują-
ca się kartą. ulga przysługuje wówczas w wysokości 10% należnej 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 10%
W przypadku rodzin wielopokoleniowych należy pamiętać, że ulgę 
mogą być objęci jedynie wstępni – ulga nie dotyczy rodzeństwa osób 
legitymujących się Słupieńską Kartą Dużej rodziny 3+.

Przedsiębiorcy – partnerzy Słupieńskiej Karty Dużej Rodziny 3+
Przedsiębiorcy nie będący jednostkami organizacyjnymi Gminy Słupno 
mogą włączyć się w realizację Programu poprzez określenie pakietu 
ulg. informacja o podmiotach, które przystąpią do Programu będzie 
publikowana na stronie internetowej Gminnego ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupnie. 

Jak otrzymać Kartę
Wszystkie rodziny zainteresowane uzyskaniem Słupieńskiej Karty 
Dużej rodziny 3+ powinny zgłosić się do Gminnego ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupnie w celu otrzymania Karty. następnym krokiem 
jest ustalenie prawa do ulg wynikających z Karty. 

Jak otrzymać ulgi wynikające z Karty?
ulgi nie naliczają się samoistnie. Każda osoba zainteresowana uzyska-
niem danej ulgi powinna przedstawić Kartę w danej jednostce, wydzia-
le odpowiedzialnym za naliczenie opłaty. Zatem – osoba, która chce 
uzyskać ulgę za opłatę za żłobek, powinna zgłosić się do Żłobka, oso-
ba, która chce uzyskać ulgę w opłatach za wodę, powinna zgłosić się 
do właściwego Wydziału urzędu Gminy Słupno. ulGi NalicZaNe SĄ 
wYŁĄcZNie Na wNioSek mieSZkaŃca.

osoby, które nabyły uprawnienia do ulg lub dofinansowań w zakre-
sie usług określonych Słupieńskiej Karcie Dużej rodziny 3+ wynika-
jących z innych aktów prawnych, korzystają tylko z jednej ulgi przez 
siebie wybranej. ulgi nie sumują się. oznacza to, że skorzystanie z ulgi 
w opłatach za żłobek z innego tytułu uniemożliwia skorzystanie z ulgi 
na żłobek określonej w Karcie. należy wówczas wybrać, który zakres 
ulg odpowiada na potrzeby danej rodziny. naturalnie nie wyklucza to 
skorzystania z ulgi w opłatach z np. wodę lub wywóz odpadów. 

Magdalena Szochner-Siemińska

o KoRzyŚcIach  
SŁuPIeńSKIeJ KaRty DuŻeJ RoDzINy 
Z liDiĄ jaSiŃSkĄ-PokorSkĄ – mieSZkaNkĄ NoweGo GulcZewa i mamĄ trójki DZieci 
roZmawiaŁa maGDaleNa kubacka

1. Mają Państwo troje dzieci. czy będziecie się starać o Słupieńską 
Kartę Dużej Rodziny?
tak, oczywiście. ucieszyłam się, że rada Gmina Słupno uchwa-
liła Słupieńską Kartę Dużej rodziny. takie programy są dużym 
wsparciem dla rodzin wielodzietnych, których koszty utrzymania 
są często naprawdę wysokie.

2. Jak Pani myśli? Jak duży wpływ będzie to miało na wasze comie-
sięczne wydatki związane z utrzymaniem, powiedzmy szczerze, tak 
dużej rodziny?
nasza rodzina jest pięcioosobowa, koszty jej utrzymania są dość wy-
sokie, a w obecnej sytuacji w kraju - z miesiąca na miesiąc stają się 
coraz wyższe. Dlatego każda ulga, z której możemy skorzystać jest dla 
nas dużą pomocą. Dzięki karcie będziemy mogli obniżyć rachunki za 

wodę i wywóz śmieci. Przez okres 3 miesięcy zużywamy około 55m3 
- to koszt ponad 700 zł. Przy takim zużyciu koszty wywozu śmieci od 
kwietnia dla naszej rodziny wyniosą ponad 200zł. Korzystając z ulgi 
za kompostownik zapłacilibyśmy prawie 180 zł. Dzięki Karcie Dużej 
rodziny otrzymamy zniżkę 20%, a więc oszczędności około 36zł za 
śmieci i 45zł za wodę. Korzyści z nowego programu będą naprawdę 
widoczne w naszych wydatkach. 

3. Korzystają Państwo z programu pomocowego za wodę wprowa-
dzonego przez Radę Gminy w poprzednim roku?
niestety z programu pomocowego nie możemy skorzystać, gdyż jest 
on zależny od dochodu. Pomimo dużych potrzeb nie mieścimy się 
w kryterium dochodowym. tym bardziej ucieszył nas fakt, ze Słupień-
ska Karta Dużej rodziny jest niezależna od dochodów. W naszym kraju 

wiele programów i ulg przysługu-
je tylko najuboższym a przecież 
my wszyscy pracujemy, odprowa-
dzamy składki i podatki. i płacimy 
rachunki na czas. Dlatego chcemy 
też korzystać na równi z przysługujących innym profitów.

4. Podwyżki cen dotyczą wszystkich w kraju. to nie tylko w naszym 
rejonie… 
Zdaję sobie sprawę z tego, że podwyżka za śmieci jest spowodowana 
nowymi ustawami wprowadzonymi przez rząd, natomiast za wodę ceną 
narzuconą przez Wodociągi Płockie. takie inicjatywy gminne to ogrom-
ne wsparcie dla mieszkańców. mam nadzieję, ze inne gminy wezmą 
przykład z naszej i będą wprowadzać u siebie podobne przedsięwzięcia.

lidia Jasińska-Pokorska



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | styczeń/luty 2021 roK4 aKtualnoŚci

INWeStycJe W GMINIe SŁuPNo NIe zWalNIaJĄ teMPa
na grudniowej sesji rada Gminy Słupno przyjęła budżetu na 2021 
omawiany szczegółowo na wcześniej zwołanych komisjach. Przy-
jęty przez radnych budżet na rok 2021 zakłada dochody gminy na 
poziomie 69 mln 310 tysięcy zł a wydatki w wysokości 65 mln 810 
tys. zł. na inwestycje radni przeznaczyli kwotę 12 mln 601 tys. zło-
tych. budżet tzw. ”obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki prze-
znaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach 
wiejskich i realizowane w ramach funduszów sołeckich to kwota 
prawie 700 tys. zł. Znaczną część gminnego budżetu przeznaczono 
na oświatę. Wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkola i żłobka 
mają wynieść aż 12 mln 706 tys. zł., natomiast subwencja oświato-

wa refinansująca poniesione wydatki z budżetu państwa wyniesie 
5 mln 898 tys. zł. Prognozowane wpływy z opłat za korzystanie 
z żłobka, przedszkola czy wyżywienia w żłobku, przedszkolu i szko-
łach to 680 tys. zł. tak więc ze środków własnych gmina do funkcjo-
nowania oświaty dołoży aż ponad 6 milionów złotych. na zadania 
realizowane przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie 
zaplanowano kwotę blisko 15 mln. zł, z czego większość zadań jest 
finansowana z środków zewnętrznych tj. dotacji Wojewody i środ-
ków pochodzących z unii europejskiej. 
największe wydatki majątkowe w tegorocznym budżecie zaplanowa-
no na nowe inwestycje. jeszcze w grudniu zostały ogłoszone przetar-
gi na najważniejsze z nich. Z końcem stycznia Wójt marcin Zawadka 
podpisał umowę na realizację zadań inwestycyjnych w nowym Gul-
czewie. firma „bora” będzie realizowała budowę kolejnego etapu ul. 
Stepowej. Wykonawca po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, 
rozpocznie od budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Stepowej w kie-
runku jaru rosicy. następnie budowana będzie nawierzchnia i chod-
niki w standardzie takim samym jak wykonany w 2019 roku. termin 
realizacji prac budowlanych to koniec 2021 r.
Z początkiem lutego została podpisana umowa z firmą „janbud” na 
realizację zadania pn. „Budowa klubu i żłobka Nowym Gulczewie”. 
Do czerwca 2022 roku na działce gminnej przy ulicy Stepowej po-
wstanie obiekt pełniący funkcję żłobka dla dzieci oraz klubu-świe-
tlicy dla mieszkańców. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac od 
wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Początek robót 
uzależniony jest od pogody. 
Po przesunięciu przez radę Gminy Słupno środków na styczniowej 
sesji w lutym podpisana została również umowa na zadanie „arka-
dia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boro-
wiczki-Pieńki-liszyno wraz z infrastrukturą”. W wyniku przetargu 

został wyłoniony Wykonawca, firma WaPnoPol, który do końca 
2022 roku zrealizuje tę inwestycję. Począwszy od ronda w liszynie, 
ulicę Wawrzyńca Sikory i ulicę Piastowską do ulicy Głębokiej w bo-
rowiczkach-Pieńkach na odcinku blisko 3 kilometrów. W ramach tej 
inwestycji powstanie jezdnia o szerokości 5,5 m, ścieżka rowerowa 
po prawej stronie oraz chodnik po drugiej. Wybudowana zostanie ka-
nalizacja deszczowa odwadniająca ulicę, oświetlenie uliczne, kanał 
technologiczny dla światłowodu. W ramach realizacji wykonane zo-
staną niezbędne przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wartość kontraktu to 
kwota 10,5 miliona złotych.

jednak to nie koniec planów inwestycyjnych na ten rok. W budżecie 
zaplanowano dokończenie trwającej budowy ul. Pocztowej w Słup-
nie oraz powstającego PSzoK-u. W następnej kolejności planowana 
jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szeligi, budowa 
ulicy ceglanej i św. huberta w cekanowie i oczekiwana przez miesz-
kańców Słupna rozbudowa „Parku nad Słupianką”. natomiast 
wspólnie z Powiatem Płockim planowana jest modernizacja drogi 
powiatowej ul. Miszewskiej w Słupnie.
Ponadto szukając finansowania zewnętrznego Gmina Słupno ak-
tywnie składa wnioski o dotacje, które pozwolą przyspieszyć reali-
zację zaplanowanych inwestycji. na tą chwilę Gmina Słupno złożyła 
wnioski o uzyskanie środków z funduszu Przeciwdziałania coViD-19 
dofinansowanie budowy ul. Pocztowej w Słupnie oraz ul. Piastow-
skiej i Wawrzyńca Sikory na kwotę 8,5 mln. zł a także na budowę ka-
nalizacji sanitarnej w miszewku Strzałkowskim na kwotę ponad 2,2 
mln. W ramach naboru covid-19 dla wsi popegeerowskich do 12 lutego 
Gmina Słupno złożyła trzy wnioski dla PGr Gulczewo na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej (520.000 zł), budowę ulicy Pałacowej wraz z in-
frastrukturą (1,9 mln. zł) oraz Słupieńskie centrum Sportu i rekreacji 
w Gulczewie (2,5 mln. zł). Ponadto czekamy na rozstrzygnięcie zło-
żonych wniosków w ramach funduszu Dróg Samorządowych na 2021 
r. dla ul. Stepowej. W przypadku otrzymania dofinansowania z innych 
źródeł, kwota z zaplanowanego budżetu zostanie przeznaczona na 
inne niezbędne cele inwestycyjne.

BuDoWa PSzoK W SŁuPNIe Na fINISzu
Na ulicy Pocztowej 7a w Słupnie dobiegają końca prace budow-
lane Punktu Selektywnego zbierania odpadów Komunalnych. 
oddanie punktu do użytku mieszkańców planowane jest na 
kwiecień br. Wykonawcą robót budowlanych jest lokalna firma 
zielony ogród sp. z o.o. 
PSZoK w Słupnie budowany jest w ramach projektu „organizacja sys-
temu PSZoK na terenie Związku Gmin regionu Płockiego”, który jest 
współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego 

w ramach osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, 
Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami” regionalnego Programu opera-
cyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość 
środków przeznaczonych dla Gminy Słupno wynosi – 186 307,59zł.
PSZoK to miejsce wygodnego, bezpłatnego, bezpiecznego dla środo-
wiska i zgodnego z prawem pozbywania się odpadów komunalnych 
przez mieszkańców naszej gminy. Poza funkcją podstawową będzie 
pełnił funkcję edukacyjną, co docenią z pewnością najmłodsi. 

W PSZoK będzie uruchomiona usługa „odbierz za darmo z PSZoK”, która 
wiąże się z istniejącą modą na bycie „eko”. Każdy z mieszkańców będzie 
miał możliwość zabrania z PSZoK wybranego przez siebie przedmiotu 
lub materiału, który dzięki temu otrzyma drugie życie, co ma pozytywny 
wpływ na środowisko i ekonomię. Dodatkowo dla wygody mieszkańców 
będzie możliwość bezpłatnego wypożyczenia samochodowej przyczepki 
do transportu selektywnie zebranych odpadów z posesji do PSZoK.
Do zobaczenia w PSZoK.

Projekt klubu i żobka w nowym Gulczewie

www.mapadotacji.gov.pl

Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin
Regionu Płockiego

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”,
Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami”

Cel projektu: Ograniczenie negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko poprzez 
upowszechnienie i zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego

Partnerzy: Gmina Gostynin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Miasto 
i Gmina Drobin, Gmina Słupno, Gmina Mała Wieś
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NoWa MetoDa oPŁat za ŚMIecI
Nowa metoda opłat za śmieci wzbudziła ogromne zainteresowa-
nie tematem zarówno wśród samych mieszkańców Gminy Słupno, 
jak i okolicznych gmin, które przygotowują się do wprowadzenia 
takich rozwiązań. 
Przypomnijmy: 10 grudnia 2021 r. rada Gminy Słupno przegłosowała 
nową metodę naliczania opłat za śmieci. W myśl tej decyzji mieszkańcy 
Gminy Słupno będą ponosili opłaty za odpady komunalne od ilości zu-
żytej wody. jak mówi Wójt marcin Zawadka: „Zmiana metody była ko-
nieczna, aby zapobiec sytuacji, w której koszt odbioru odpadów za osoby 
niezgłoszone, a faktycznie zamieszkujące i produkujące śmieci, ponoszą 
uczciwie płacący mieszkańcy. rada Gminy Słupno podejmując decyzję 
o zmianie metody naliczenia opłat opierała się na analizach finansowych 
i prognozach. Zebrane dane potwierdzają, że metodą najbardziej zasad-
ną i pozwalająca odzwierciedlić rzeczywistą liczbę osób wytwarzających 
odpady komunalne na danej nieruchomości jest metoda od ilości zużytej 
wody. Każda zamieszkująca osoba generuje zużycie wody niezależnie, 
czy została przez właściciela nieruchomości zgłoszona jako wytwórca 
odpadów, czy też obowiązek ten nie został dopełniony. W założeniach 
tej metody przyjmuje się, że im więcej osób zamieszkuje na terenie da-
nej nieruchomości, tym większe jest zużycie wody na niej, a tym samym 
większa jest ilość wytwarzanych odpadów komunalnych”.
na kolejnej sesji , tj. w dniu 30 grudnia 2020 r. , uchwalono, że okresem 
rozliczeniowym do naliczenia opłaty za śmieci będzie okres pierwszego 
kwartału bieżącego roku. jak stwierdził Wójt gminy marcin Zawadka: 
„najważniejsi są mieszkańcy. Wprowadzone przez szanowną radę na 
ostatnim posiedzeniu rady, słuszne rozwiązanie w zakresie metodolo-
gii ustalenia stawki opłat za śmieci w oparciu od ilość zużytej wody od-
wołuje się do danych historycznych w zakresie jej zużycia. chcąc, żeby 
mieszkańcy mogli świadomie kształtować ceny za odpady, proszę wyso-
ką radę o wyrażenie zgody, na to by nowe rozwiązanie zaczęło obowią-
zywać dopiero od pierwszego kwietnia 2021 roku, a podstawą służącą 
do wyliczenia średniego zużycia wody w gospodarstwach domowych 
był wyłącznie pierwszy kwartał 2021 roku. takie rozwiązanie wprowa-
dzone i ogłoszone mieszkańcom z wyprzedzeniem, spowoduje, że będą 
oni mieli wpływ na ilość zużytej wody stanowiącej podstawę naliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym final-
nie na wysokość płaconych przez nich opłat za odebrane odpady. będąc 
odpowiedzialnym za finanse gminy przedstawiłem w dniu 10 grudnia 
propozycję metody pozwalającej najlepiej zbilansować koszty gospodarki 
odpadami z uzyskiwanymi wpływami. Podkreślałem i państwo radni się 
ze mną zgodzili, że niestety, żadna z funkcjonujących ustawowo metod 
nie jest optymalna, każda ma swoje wady. chciałbym jednak podkreślić, 
że dzięki państwa rozważnej decyzji popartej analizami i długą dysku-
sją na sesji w dniu 10 grudnia przyjętą została metoda, która pozwoli na 
przeciwdziałanie sytuacji, w której koszt odbioru odpadów od osób nie-
zgłoszonych w systemie, a faktycznie zamieszkujących i produkujących 
śmieci, ponoszą rzetelnie płacący mieszkańcy. Dziś proszę o przesuniecie 
wdrożenia tej metodologii na dzień 1 kwietnia i uwzględniania przy wy-
liczaniu średniej zużytej wody wyłącznie okresu z pierwszego kwartału 
2021r. jednocześnie wnioskuję o pozostawienie ustalonej przez radnych 
stawki na dotychczasowym poziome 11 zł (za m3) dla gospodarstw se-
gregujących śmieci bez kompostownika, kwoty 9,90 zł dla gospodarstw 
segregujących z kompostownikiem oraz 22 zł jako wysokość opłaty 
w przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji”.
nowa metodologia obowiązuje od początku kwietnia 2021 roku. Do 
tego czasu obowiązują dotychczasowe zasady opłaty za odpady staw-
ka w pierwszym kwartale 2021 wynosi 29 zł od osoby, a jeżeli nie bę-
dziemy segregować zapłacimy 58 zł od osoby. nowe deklaracje miesz-
kańcy będą musieli składać dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 
10 maja 2021 r. bezpośrednio w urzędzie Gminy, elektronicznie poprzez 
system e-PuaP lub drogą pocztową. Ponadto w najbliższym czasie 
zostanie uruchomione internetowe biuro obsługi Klienta e-boK. od-
biorca wody/mieszkaniec będzie miał możliwość sprawdzenia on-line 
w internecie niezbędnego do złożenia deklaracji kwartalnego zużycia 
wody a także aktualnego rozliczenia finansowego, pobrać faktury oraz 
sprawdzić i podać bieżący odczyt licznika wody.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jednocześnie 
mając na względzie bezpieczeństwo i obostrzenia wprowadzone 
w kraju w związku z panującą pandemią, w dniu 4 stycznia 2021 r. 
odbył się live chat z Wójtem Gminy Słupno. Kilka dni wcześniej oraz 
podczas samej transmisji na żywo mieszkańcy mogli zadawać pyta-
nia dotyczące nowej metody naliczania opłat za odpady komunalne. 
W związku z ogromnym zainteresowaniem nowej formy komunikacji 
oraz omawianym tematem redakcja biuletynu postanowiła przypo-
mnieć kilka najważniejszych pytań i odpowiedzi. 
Pyt. 1: W jaki sposób będzie wiadomo jaki jest stan wodomierzy 
na dzień 01.01.2021r. oraz na dzień 31.03.2021r. (skoro ostatni od-
czyt był w grudniu 2020r.) , bo przecież zużycie wody do rozlicze-
nia odpadów ma być brane pod uwagę za 1 kwartał 2021r. więc od 
01.01.2021r do 31.03.2021r.
oDP.: odczyty stanu wodomierzy dla danej nieruchomości będą 
wykonywane na zasadach, jak dotychczas. Dane zostaną wpro-
wadzone do programu, który wyliczy średnie zużycie wody  
za i kwartał 2021 r. 
Pyt.2: co w sytuacji gdy w pierwszym kwartale 2021r. będzie za-
mieszkiwać w domu np. jedna osoba i tylko ona będzie zużywać 
na swoje potrzeby wodę, a w trzecim kwartale wprowadzą się do 

tego domu dwie inne osoby? oczywiste jest, że z tej nieruchomości 
wówczas będzie wywożonych więcej odpadów? 
oDP.: Każda metoda obarczona jest ryzykiem. W przypadku tej metody 
jest to okres, który bierze się pod uwagę do ustalenia wysokości opłaty, 
a w przypadku metody od osoby główne ryzyko związane jest z uaktu-
alnianiem liczby mieszkańców. Gdyby 100% osób zamieszkujących było 
wskazanych w deklaracjach zmiana metody nie byłaby konieczna. 
Pyt.3: Dlaczego w haromonogramie na 2021 rok jest tylko jeden 
termin wywozu śmieci wielogabarytowych ? W roku 2020 były 
dwa terminy wywozu
oDP.: W 2021 r. na terenie gminy będzie funkcjonować PSZoK - Punkt 
Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych, co zwalnia gminę 
z obowiązku zorganizowania mobilnej zbiórki. mimo to jeden termin 
pozostawiono głównie z myślą o osobach, które będą miały problem 
z samodzielnym dostarczeniem odpadów do PSZoK. natomiast do 
PSZoK będzie można oddawać tego typu odpady w dogodnych dla 
mieszkańców terminach przez cały rok. 
Pyt.4: Dlaczego akurat w naszej gminie nie starcza maksymalna 
stawka przewidziana w ustawie (36,68 zł) i z czego to wynika? Jak 
wskazał Pan wójt, bilansowałaby się dopiero kwota 40 zł.
oDP.: mieszkańcy naszej gminy produkują duże ilości odpadów. na 1 
mieszkańca przypada średnio 375 kg odpadów (co przekracza średnią 
krajową o 50 kg), które gmina musi odebrać zagospodarować w ra-
mach ponoszonej przez mieszkańców opłaty. należy jeszcze pamię-
tać o pozostałych kosztach systemu. 
Pyt.5: Dlaczego w warunkach przetargu nie ustalono maksymal-
nej ceny, jaką może ponieść gmina na odbiór odpadów, tak aby ta 
cena nie przekroczyła maksymalnej stawki za odpady ustalonej 
w ustawie od 1 mieszkańca, tj. 36,68 zł.?
oDP.: Przetarg zawsze jest ograniczony kwotowo przez środki za-
bezpieczone na ten cel w budżecie gminy. Zmienne przyjmowane do 
szacowania muszą być realne do obecnej sytuacji rynkowej. Przyjmo-
wanie względem przetargu nierealnych założeń prowadzi do zagro-
żenia ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców. Przyjęcie metody 
od wody, w wielu przypadkach gdzie zużycie wody jest racjonalne 
powoduje, że opłata jest niższa niż w przypadku metody od osoby. 
Pyt.6: Dlaczego w sąsiednich gminach stawka za odpady wynosi 
znacznie mniej niż w naszej gminie (od 23 do 33 zł)?
oDP.: na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami wpływa wie-
le czynników, a mianowicie liczba osób zadeklarowanych, masa (kg) 
wytwarzanych odpadów na 1 mieszkańca, rodzaj i gęstość zabudo-
wy. Ponadto w niektórych gminach obowiązuje jeszcze system go-
spodarowania odpadami z przed nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
i czystości w gminach, a także przetargi zawarte przed wrześniem 
2019 r. niższe stawki w innych gminach nie muszą oznaczać, że 
system się bilansuje ponieważ nie wiemy ile te gminy dokładają do 
systemu gospodarowania odpadami. jeśli chodzi o miasto Płock to 
zaznaczyć należy, że instalacja Kobierniki jest spółką miasta i nie 
wiemy jakie opłaty miasto ponosi za zagospodarowanie odpadów 
na tej instalacji. jeżeli chodzi o mniejsze gminy wiejskie, to ilość od-
padów jest zdecydowanie mniejsza niż w gminie Słupno np. u nas 
jest to – 2962 mg (375 kg/1 mieszkańca rocznie), a dla porównania 
w innych gminach jest to:
gm. Duninów – 550 mg (140 kg/1 mieszkańca rocznie), 
gm. bodzanów – 2092 mg (255 kg/1 mieszkańca rocznie), 
gm. bulkowo – 825 mg (177 kg/1 mieszkańca rocznie), 
gm. Łąck 1344 mg (263 kg/1 mieszkańca rocznie). 
Pyt.7: czy w 2020 r gmina wszczęła jakiekolwiek postępowanie 
w sprawie podawania fałszywych informacji w deklaracjach odpa-
dowych? Jeżeli tak, to z jakim skutkiem? Jeżeli nie, to dlaczego?
oDP.: informacje zawarte w złożonych do urzędu Gminy deklara-
cjach są na bieżąco weryfikowane. W sytuacjach budzących wątpli-
wości, co do liczby osób zamieszkujących mieszkańcy są wzywani do 
uzupełnienia/złożenia deklaracji uwzględniającej faktyczną liczbę 
mieszkańców. W 2020 r. wysłano 49 wezwań do wyjaśnienia w wy-
niku czego do systemu przybyły 33 osoby. Ponadto wysłano 221 we-
zwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W 80% właściciele złożyli deklaracje.
Pyt.8: czy gmina kontroluje ilość odpadów w stosunku do ilości 
osób podanych w deklaracji? czy w tym zakresie współpracuje 
w jakimkolwiek zakresie z odbiorcą odpadów (np. gospodarstwo 
oddaje wiele worków z odpadami a w deklaracji podaje 1-2 osobę)?
oDP.: Gmina Słupno ściśle współpracuje z Wykonawcą realizującym 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. 
ilość wystawianych odpadów i ilość zużytej wody są zestawiane 
z liczbą zadeklarowanych osób, a w przypadkach deklaracji budzą-
cych wątpliwości właściciel jest wzywany do wyjaśnień. 
Pyt.9: W jaki sposób została wyliczona stawka, która będzie obo-
wiązywała w 2021 roku? oczywiście jest zrozumiałe i logiczne, że 
oszczędzanie wody przez okres 3 miesięcy ( niezbędny do złożenia 
deklaracji ) wpłynie na obniżenie opłaty za odbiór odpadów.
oDP.: Do kalkulacji stawki wzięto pod uwagę koszty odbioru i zago-
spodarowanie odpadów z przetargu, koszty z przetargu na dzierża-
wę pojemników, koszty organizacji i obsługi systemu PSZoK, koszty 
obsługi administracyjnej. uwzględniony został 10% rabat za posia-
danie kompostownika oraz liczba nieruchomości rekreacyjnych. Do 
wyliczenia stawki przyjęto ilość zużytej wody w i kwartale 2020 r.

Pyt.10: Jesteśmy obecnie w okresie pandemii, bardzo dużo ludzi 
pracuje w domach, dzieci nie chodzą do szkół, rekomendowana jest 
szczególna dbałość o higienę, w związku z tym zużycie wody jest 
zapewne wyższe niż w analogicznym okresie w latach ubiegłych. 
czy nie powinno to być wzięte pod uwagę przy ustalaniu metody 
wyliczenia opłaty za śmieci. Jak podają portale ekonomiczne spa-
dła natomiast konsumpcja, a co za tym idzie produkcja odpadów.
oDP.: biorąc pod uwagę okres pandemii w gminie Słupno nie odno-
towano spadku konsumpcji, wręcz przeciwnie nastąpił wzrost ilości 
odpadów ze 155,78 mg w miesiącu marcu 2020 r do 316,70 mg w mie-
siącu kwietniu 2020 r. jednocześnie sytuacja ta pokazała jak mała 
jest skłonność mieszkańców do wykazywania w deklaracjach rzeczy-
wistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość w danym miesiącu 
pokazuje choćby to, że od czasu wybuchu epidemii coViD-19 (marzec 
2020) zaobserwowano duży napływ mieszkańców powracających 
z zagranicy, uczniów z internatów oraz studentów szkół wyższych, 
a nie przełożyło się to na zwiększenie liczby mieszkańców w deklara-
cjach. między innymi ta sytuacja zmusiła gminę do szukania rozwią-
zań, które uszczelniłyby system gospodarowania odpadami.
Pyt.11: czy deklaracje będą podlegały aktualizacji w przypadku 
znacznej zmiany zadeklarowanych ilości (zmiany ilości osób za-
mieszkujących nieruchomość)? czy opłaty za wywóz odpadów 
będą rozliczane w okresie rocznym, półrocznym, kwartalnym?
oDP.: Deklaracje będą składane co roku, w oparciu o średnie zużycie 
wody za i kwartał roku dla którego składana jest deklaracja (np. de-
klaracja złożona w kwietniu 2021 r. będzie obowiązywała do 31 marca 
2022 r. w oparciu o zużycie wody w i kwartale 2021 r.)
Pyt.12: Proszę o doprecyzowanie czy stawki miesięczne za wywóz 
śmieci oparte na zużyciu wody dotyczą jedynie wody użytkowej 
czy także uwzględniają wodę zużywaną na cele ogrodowe?
oDP.: Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bę-
dzie zależała od średniej ilości zużytej wody na nieruchomości w i kwar-
tale bieżącego roku w oparciu o wodomierz główny z wyłączeniem zuży-
cia wody odrębnie opomiarowanej między innymi na cele ogrodowe.
Pyt.13: Proszę o wyjaśnienie co nastąpi w przypadku gdy mieszkaniec 
nie wykaże żadnego zużycia wody w pierwszym kwartale 2021? czy 
będzie wprowadzona stawka minimalna niezależna od poboru wody?
oDP.: jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie wykazać zużycia wody ( np. 
zamieszkał w kwietniu 2021 r. lub w przypadku braku opomiarowa-
nia) miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy wyliczyć mnożąc liczbę osób zamieszkujących na nieruchomo-
ści przez 3m3 wody.
Pyt.14: czy do kwietnia płacimy wg zasad aktualnie panujących?
oDP.: tak, do dnia 31 marca 2021 roku płacimy wg zasad aktualnie 
obowiązujących tj. 29 zł/1 osoby.
Pyt.15: czy mieszkańcy mogą płacić za odpady od liczby wysta-
wionych worków?
oDP.: nie, nie ma takiej możliwości ponieważ ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nie dopuszcza takiej możliwości. taki 
system był stosowany do 2013 r. i został zmieniony ze względu na, 
fakt iż mieszkańcy pozbywali się odpadów w inny sposób, aby obni-
żyć swoje koszty odbioru. 

Termin składania 
nowych deklaracji 
zmieniających

od 1 kwietnia do 10 maja 2021 r.

Podstawa wyliczenia 
opłaty

średniomiesięczne zużycie wody za 
I kwartał 2021 r.

Informacja 
o ilości wody zużytej 
w I kwartale 2021 r

dostępna w Urzędzie Gminy lub 
Internetowym Biurze Obsługi Klienta 
e-BOK po zalogowaniu 

Data zaistnienia 
zmiany w deklaracji 01.04.2021

Stawka opłaty
•	 11 zł za m3 wody bez kompostownika
•	 9,9 zł za m3 wody jeśli 

z kompostownikiem

Jeśli nieruchomość 
jest nieopomiarowana

opłatę wyliczamy mnożąc liczbę 
mieszkańców przez 3 m3 wody

Druk deklaracji
www.slupno.eu zakładka gminna 
gospodarka odpadami/deklaracje 
i druki.

Sposób składania 
deklaracji

•	 osobiście w Urzędzie Gminy
•	 pocztą na adres UG Słupno, ul. 

Miszewska 8a, 09-472 Słupno
•	 przez e-PUAP

Indywidualne numery 
kont do wpłat pozostają bez zmian

Termin wnoszenia 
opłaty

do 15-tego dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni
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SZkoŁa PoDStawowa w SŁuPNie

WSPÓŁczeSNe 
zaGRoŻeNIa 
ŻycIa
W grudniu 2020 roku odbyła 
się Viii edycja międzyszkolne-
go Konkursu Profilaktycznego 
pod hasłem: „Współczesne 
zagrożenia zdrowia”, którego organizatorem jest liceum ogólno-
kształcące z oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława jagiełły 
w Płocku. jego celem było kształtowanie odpowiedniej postawy 
wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny, kształtowanie 
i promowanie pozytywnych norm i wartości, zwiększanie obszaru 
świadomości o zagrożeniach, podejmowanie odpowiednich wybo-
rów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz kształtowa-
nie wśród młodzieży aktywnej postawy wobec zagrożeń zdrowia. 
Podczas konkursu uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą 
uzależnień oraz zdrowego stylu życia.
niezmiernie miło nam poinformować, iż urszula Pomorska - klasa 
7a zajęła ii miejsce, a julia Siwek - klasa 8 b zdobyła wyróżnienie. 
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom i dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w konkursie. uczestnicy konkursu oraz ich 
opiekun pani monika Wojtylak otrzymają pamiątkowe dyplomy, 
natomiast zwycięzcy wartościowe nagrody ufundowane przez 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych urzędu miasta Płocka.

SZkoŁa PoDStawowa w liSZYNie

Książką połączeni…
W bibliotece szkolnej w liszynie rozpoczęła się wielka podróż małych 
czytelników! Pierwszoklasiści poznali ważne miejsce na czytelniczej 
mapie swojego dzieciństwa. i choć to nie pierwsze ich spotkanie 
w krainie książek, to tym razem wyjątkowe. Do zabawy zaprosił ulu-
biony miś na całym świecie. razem z bohaterami ze Stumilowego 
lasu „rozkręcił” imprezę. były zagadki, rebusy, piosenki, mnóstwo 
radosnego śmiechu i historia powstania przygód misia o bardzo ma-

łym rozumku. Wydarzenie zakończyło się testem o przyjaźni, który 
wszyscy zdali na szóstkę i zostali pełnoprawnymi „dyplomowanymi” 
czytelnikami! otrzymali dyplomy, imienne zakładki i wyprawki czy-
telnicze z ogólnopolskiej kampanii instytutu Książki „mała książka 
– wielki człowiek” do czytania razem z rodzicami i wspólnego pozna-
wania świata Kubusia Puchatka i nie tylko….

inka

SZkoŁa PoDStawowa w święcieŃcu

Nasze życie w pandemii i nie tylko…
czy zastanawialiście się kiedyś nad zjawiskiem, wokół którego to-
czy się nasze życie już od prawie roku? czy tylko my nie możemy 
się spotykać w szkole, na boisku, z rodziną, z przyjaciółmi? okazuje 
się, że pandemia nie dotyczy tylko naszych czasów i naszego życia. 
choroby, wśród nich zakaźne i pasożytnicze, towarzyszą organizmom 
żywym od początku ich istnienia. chorują zarówno rośliny, jak i zwie-
rzęta oraz ludzie. Świadczą o tym pochodzące z karbonu (ok. 275- 220 
mln lat temu). Pierwszą pandemią dżumy w europie, w której jest zna-
na liczba zgonów, była „dżuma justyniana” w latach 541–543, która zo-
stała przyniesiona z egiptu na obszary morza Śródziemnego. następ-
ną wielką pandemię „czarnej śmierci” zanotowano w europie w latach 
1347–1351. ta pandemia spowodowała w ciągu sześciu lat śmierć około 
40–50% ludności ówczesnej europy. jej skutki były tak ogromne, że 
populacja ludzi wróciła do wielkości sprzed pandemii dopiero po około 
200 latach. Po niej pojawiały się kilkukrotnie nowe fale dżumy, ostatnia 
wielka epidemia wystąpiła w londynie w latach 1665–1666. u schyłku 
pierwszej wojny światowej, kiedy ludność wielu krajów wyczekiwała 
szybkiego zakończenia walk i nastania pokoju, świat nawiedziła pan-
demiczna choroba, cechująca się dużą śmiertelnością i wtórnymi na-
wrotami. tą chorobą była złośliwa grypa zwana hiszpanką. niektórzy 
badacze historii wielkich epidemii wykazują, że pandemia hiszpanki 
pochłonęła miliony istnień ludzkich. tak więc nie jesteśmy wyjątkowi, 
ale żyjemy w czasach, kiedy pandemia nie pochłania już tylu istnień 
ludzkich i umożliwia kontakty – nawet bez spotkań bezpośrednich. 
W naszej szkole kontakty te są bardzo intensywne i ciekawe. 
jeszcze, przed Świętami bożego narodzenia, uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w akcji „Szkoła pamięta”, której celem było upamięt-
nienie ważnych postaci z naszej historii czy też najbliższej okolicy. 
W tych szczególnych dniach wspomnień dobrze było być razem. Po-
zostając w nastroju refleksji i zadumy, wzięliśmy udział w wieczorku 
poetyckim zorganizowanym przez szkolną bibliotekę, pod kierun-
kiem pani anny Kaźmierczak. Poezja nie zna granic, dlatego z przy-
jemnością wsłuchiwaliśmy się w wersy i strofy znanych poetów, aby 
choć na chwilę zapomnieć o pandemicznej rzeczywistości. 
W kolejnych dniach uczniowie z klasy Viii mieli także okazję spotkać 
się p. aleksandrą Pocheć, Specjalistą ds. uczniowskich w liceum 
ogólnokształcącym im. Stanisława małachowskiego –popularnej 
małachowianki – w Płocku, która szczegółowo przedstawiła zasady 
rekrutacji, w tym przeliczanie punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz 
ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. to bardzo ważne, 
aby w tej trudnej rzeczywistości wiedzieć jak sobie poradzić. 
jeszcze w grudniu zespół dziennikarski naszej szkoły przygotował ko-
lejne wydanie gazetki „Szkolna Przygoda”, w której znalazły się relacje 
uczniów ze zdalnego nauczania. uczniowie przedstawili także swoje pla-
ny na zbliżające się ferie i marzenia na rok 2021r., a Samorząd uczniowski 
złożył bożonarodzeniowe życzenia sympatykom naszej szkoły. 
Pomimo obostrzeń i ograniczeń przez cały czas bardzo aktywnie działa-
ło Szkolne Koło Wolontariatu, które włączyło się w akcję olX „nakarm 
psa”. uczniowie naszej szkoły nakarmili zwierzęta, podopiecznych fun-

dacji. Została też zorganizowana zbiórka karmy, 
koców dla schroniska w Płocku i małej Wsi.
Kolejne grudniowe dni upłynęły pod znakiem 
przygotowań do Świąt bożego narodzenia. tym 
razem nie było spotkania wigilijnego, do jakiego 
byliśmy przyzwyczajeni przez wiele lat, ale i tak 
spotkaliśmy się na wigilii on-line. było wesoło, 
ponieważ klasy prezentowały swoje umiejęt-
ności kulinarne, a niektóre przepisy okazały się 
warte zanotowania. uczniowie przygotowali 
także świąteczne prezentacje i kartki z życze-
niami dla dzieci z hospicjum. to bardzo piękna 
inicjatywa, ponieważ pozwoliła nam być razem 
z tymi osobami, które potrzebują szczególnego 
wsparcia. 
Święta to czas wyjątkowy, kiedy najważniejsze 
jest bycie razem. my byliśmy. jedna z rodzin 
otrzymała paczkę od nieznajomego darczyńcy, 
a wszystkie dzieci niespodziankę świąteczną, 
którą dostarczał… sam Św. mikołaj. mikoła-
jowi dzielnie pomagali: Pan tomasz Siekierski 
i Pan jarek targaszewski. Ptasie mleczko mia-
ło w tym roku niezwykły smak, wzbogacony 
o nutkę długo oczekiwanego spotkania z na-
szymi nauczycielami. to było piękne spotkanie, 
choć trwało tylko chwilę i trzeba było zachować 
dystans. 
ferie świąteczne połączone z feriami zimowy-
mi zaczynaliśmy w dobrym nastroju. ostatnie-
go dnia nauki w szkole Pani Dyrektor złożyła 
wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom 
i pracownikom szkoły świąteczne życzenia. 
było nam bardzo miło, ponieważ w tych dniach 
rozłąki i przymusowego dystansu dobrze jest 
wiedzieć, że pamiętamy o sobie nawzajem. 
W styczniu, po długiej przerwie wróciliśmy do 
nauki. część z nas dosłownie, reszta nieste-
ty tylko wirtualnie. uczniowie klas i-iii już 18. 
stycznia spotkali się ze swoimi nauczycielami 
w ławkach szkolnych. to była ogromna radość. 
u progu budynku szkolnego witała ich Pani Dy-
rektor oraz nauczyciele. Wszyscy byli przecież 
za sobą ogromnie stęsknieni. Pewnie z tego po-
wodu pierwszego dnia stacjonarnej nauki – dzieciaki stawiły się do 
szkoły w komplecie. 
młodsi uczniowie Szkoły w Święcieńcu przystąpili do nauki z ogromnym 
zaangażowaniem. Styczeń to okres karnawału. W tym miesiącu obcho-
dzimy także Dzień babci i Dziadka. maluchy nie zapomniały o nich. Przy-
gotowały dla swoich ukochanych Dziadków kartki i laurki, które wręczyły 

w domach. Wirtualnie zaśpiewały dla nich piosenki 
i przekazały życzenia. 
uczniowie klas i-iii brali także aktywny udział w kon-
kursie „jestem ok – nie stosuje przemocy”. Pod okiem 
swoich nauczycieli przygotowali plakaty, w których 
prezentowali własne pomysły na to, jak być ok wobec 
innych i nigdy nie stosować przemocy. Dzieci przygo-
towały także prezentacje w programie Genially. była 
to dla nich znakomita okazja, aby dowiedzieć się czym 
jest przemoc, jakie są jej formy i dlaczego nie wolno jej 
stosować. Przede wszystkim jednak miały możliwość 
poznania instytucji i osób, które niosą pomoc na wy-
padek przemocy. to bardzo ważne, żeby wiedzieć do 
kogo możemy się zwrócić, jeśli dzieje się źle. 
uczniowie z klas iV-Viii niestety nadal uczą się zdalnie. 
jednak i oni biorą aktywny udział w życiu szkolnym. 
lekcje zdalne pozwalają nie tylko na zapoznawanie 
się z materiałem, który muszą opanować, ale także 
są okazją do codziennych spotkań z wychowawcami, 
nauczycielami i kolegami. oni również starają się, aby 
ten czas rozłąki był jak najbardziej efektywny. na lek-
cjach wychowawczych odbywają „wycieczki” do mu-
zeów i ciekawych miejsc w naszym kraju. to może być 
znakomity wstęp do tego, aby po powrocie do szkoły 
i normalnego życia zaplanować ciekawe wycieczki. 
Duch rywalizacji także nie umiera. niedawno ucznio-
wie klasy Vii i Viii wzięli udział w ogólnopolskim kon-
kursie Weltsprachen Kinder. Dominik Kruk z klasy Vii 
otrzymał tytuł laureata. uczennica klasy Viii Kata-
rzyna Zwierzchowska zajęła i miejsce w międzyszkol-
nym konkursie z języka niemieckiego ich mag Deut-
sch, weil . Konkurs organizowany był przez SP im. 
Ziemi mazowieckiej w liszynie. to powód do wielkiej 
dumy, ponieważ dla współczesnych europejczyków 
znajomość języków obcych jest jedną z najważniej-
szych i najbardziej potrzebnych umiejętności. Zatem 
mamy nadzieję, że ten wysoki poziom nie tylko się 
utrzyma, ale także kolejni uczniowie będą dołączać 
do grona laureatów. 
Styczeń kończyliśmy biorąc aktywny udział w Wiel-
kiej orkiestrze Świątecznej Pomocy. nasi wolonta-
riusze: maja cybulska i iga cybulska, marysia Górna, 
oliwia Pietrzak i olaf Pietrzak zebrali aż 7.000 zło-

tych, pobijając tym samym rekord zbiórki w naszej Gminie. jesteśmy 
im bardzo wdzięczni, że tego zimowego dnia zechcieli pomagać innym. 
Pomaganie w naszej szkole jest bardzo ważne. Dziękujemy wolontariu-
szom oraz wszystkim, którzy włączyli się do akcji. 

Renata adamkiewicz
Wiadomości dotyczące największych epidemii w dziejach na podstawie: j. j. Gładykowska
-rzeczycka, „choroby nie tylko w pradziejach”, folia Prehist. Posnaniensia 2009, 15, 38–74.
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Karnawał w „Niezapominajce”
Karnawał to czas zabaw i balów także dla najmłodszych. Na po-
czątku lutego w Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” 
w Słupnie odbyły się długo oczekiwane bale karnawałowe. Nie-
zwykłe wydarzenie dostarczyło naszym wychowankom wielu 
niezapomnianych przeżyć i radości.
W tym roku bal zrealizowano w nieco innej formie. Ze względu na 
sytuację epidemiczną, każda grupa przedszkolna bawiła się we wła-

snym gronie. W dniu balu już od samego rana w salach przedszkol-
nych pojawiały się kolorowe postacie. Wśród dziewczynek domino-
wały: wróżki, księżniczki, jednorożce, królowe itp, a wśród chłopców 
byli super-bohaterowie: Spider-man, batman, policjant, żołnierz 
itp... nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich. W sali balowej w cza-
sie tańców było barwnie od kolorowych świateł, konfetti, serpen-
tyn i dekoracji. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w zabawach 

i pląsach przy wesołej muzyce. Podczas balu nie zabrakło również 
konkursów, w których maluchy i starszaki chętnie uczestniczyły, do-
pingując się nawzajem.
Wspólna zabawa dostarczyła wiele radości naszym przedszkolakom. 
Dzieci z żalem opuszczały salę balową, ale w pamięci na długo pozo-
staną miłe wspomnienia.

Stella zielińska

RoDzIce MoGĄ JuŻ 
zaPISaĆ DzIecI 
Do ŻŁoBKa, PRzeDSzKola  
oRaz SzKÓŁ PoDStaWoWych  
Na teReNIe GMINy SŁuPNo
od poniedziałku, 1 marca ruszyła rekrutacja do Gminnego Żłob-
ka w Słupnie i Samorządowego Przedszkola „niezapominajka” 
w Słupnie. Dotyczy ona rodziców, którzy ubiegają się o przyjęcie 
dziecka do placówki po raz pierwszy. Deklaracje o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego można było składać do 26 lutego.
Gminny Żłobek w Słupnie ma zapewnionych 60 miejsc dla dzieci 
w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia i zamieszkujących na tere-
nie gminy Słupno. rekrutacja najmłodszych mieszkańców potrwa 
do 31 marca 2021 r. Wnioski są już dostępne na stronie interneto-
wej www.slupno.eu lub w siedzibie żłobka w Słupnie przy ul. War-
szawskiej 26b. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w placówce 
rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica. W przypadku większej 
liczby zgłoszeń, niż liczba miejsc w żłobku, o przyjęciu zdecyduje 
ilość zgromadzonych punktów, które komisja rekrutacyjna przy-
dzieli między innymi za: rodzinę wielodzietną, trudną sytuację so-
cjalno-bytową, objęcie pieczą zastępczą, samotne wychowywanie 
dziecka, niepełnosprawność, pracę zawodową lub studia dzienne 
obojga rodziców, rodzeństwo dziecka w żłobku lub przedszkolu. 
Do Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie 
można składać wnioski do 19 marca, jednak na początku sierpnia 
odbędzie się rekrutacja uzupełniająca jeśli placówka będzie dyspo-
nowała wolnymi miejscami. Placówka zapewnia 248 miejsc dla ma-
luchów zamieszkujących na terenie naszej gminy w wieku od 3 do 
6 lat. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych 
miejsc, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są bra-
ne pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny, 

niepełnosprawność, samotne wychowywanie dziecka, objęcie pie-
czą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku 
jednakowych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji 
lub gdy przedszkole będzie jeszcze dysponować wolnymi miejsca-
mi, w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego będą brane pod 
uwagę kryteria i ich punktacje określone w uchwale rady Gminy 
Słupno, tj.: uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa, praca zawo-
dowa w pełnym wymiarze lub studia dzienne rodziców, położe-
nie przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania, deklaracja pobytu 
dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Dokumenty i in-
formacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie www.slupno.
eu oraz www.niezapominajkaslupno.pl.
Do 15 kwietnia 2021 r. można również ubiegać się o miejsce 
w szkołach z terenu gminy Słupno, tj. w Święcieńcu, liszynie 
i Słupnie. Ze względu na obowiązek szkolny Gmina Słupno musi 
zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci z jej terenu urodzonych 
w 2014 roku. W pierwszej kolejności do konkretnej szkoły mogą 
zostać przyjęte dzieci z obwodu danej szkoły. Kandydaci spoza 
obwodu wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w któ-
rym zgodnie z uchwałą rady Gminy punkty przyznawane będą 
za: zamieszkiwanie na terenie gminy Słupno, usytuowanie szko-
ły najbliżej miejsca pracy rodziców, niepełnosprawność, samotne 
wychowywanie dziecka, rodzeństwo uczęszczające do tej samej 
szkoły. Wszystkie informacje są dostępne na stronach urzędu 
Gminy w Słupnie oraz każdej ze szkół. Zachęcamy do zapoznania 
się z informacjami. (MK)

!
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czy JuŻ zaWSze BĘDzIe NaM GRozIŁa PoWÓDź?
W minionym miesiącu nieprzewidywalna natura Wisły znowu dała 
o sobie znać. mieszkańcy Słupna przez ostatnie dni nerwowo ocze-
kiwali na informacje o stanie poziomu wody i decyzję „Wód Polskich” 
w sprawie lodołamaczy. ostatnie tygodnie dobitnie pokazały, że ży-
wioł, jakim jest woda, jest równie niebezpieczny, jak i nieprzewidy-
walny. Wahania poziomu wody w Wiśle, zator lodowy na rzece, tzw. 
„cofka” do Słupianki spowodowała powódź nie tylko w Płocku ale 
przede wszystkim na terenach naszej gminy. Wylewająca się woda 
w borowiczkach Pieńkach zagroziła istniejącej zabudowie oraz infra-
strukturze, w tym zalanej przepompowni ścieków.
Podobna sytuacja zaistniała w 1982, kiedy rzeka zalała nasze tereny. 
Po przegranej walce z żywiołem wszelkie działania zmierzały do tego 
aby nie dopuścić nigdy do podobnej sytuacji. Dlatego też przez lata po-
wstały wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły, które zabezpieczają 
przed zalaniem domów mieszkalnych położonych nad brzegiem rze-
ki. Powodem tegorocznej powodzi w Słupnie jest przede wszystkim 
wypłycenie dna rzeki Wisły na odcinku od Płocka w stronę do Wy-
szogrodu. Dlatego przy intensywnych opadach deszczu lub jak w tym 
roku ogromnej ilości śniegu i niskich temperaturach, woda wzbiera do 
wysokości przekraczającej stan alarmowy. jednym z działań zapobie-
gających takim sytuacjom jest bagrowanie rzeki Wisły. na wysokości 
borowiczki-Pieński Wisła była ostatnio pogłębiana w 2013 roku. od 
tamtego czasu nie zanotowano podobnych działań w naszej okolicy. 
W 2019 roku Wody Polskie zaczęły budowę wału przeciwpowodzio-
wego wzdłuż rzeki Słupianki na osiedlu Pocztowa w Słupnie, jednak 
dalsze prace nie były kontynuowane. obecnie Gmina Słupno jest naj-
bardziej zagrożona spośród gmin nadwiślańskich powiatu płockiego. 
na naszym terenie znajduje się nie tylko Wisła ale również Słupianka, 
która pod wpływem wahania poziomu wody w Wiśle wzbiera równie 
szybko. W konsekwencji następuje „cofka” rzeki Słupianki i wylanie 
na tereny zamieszkałe w borowiczkach-Pieńkach. 
W lutym po raz kolejny woda w rzece podniosła się przekraczając 
znacząco stany alarmowe. tereny położone nad Słupianką w bo-
rowiczkach-Pieńskach zalała woda, która była dodatkowo pokryta 
grubą warstwą kry. Wszystkie jednostki oSP z terenu gminy Słupno 
zabezpieczały workami z piaskiem miejsca narażone na zalanie. Kiedy 
temperatura spadła i nastąpiła odwilż na rzekę Wisłę wypłynęły lo-
dołamacze. ich praca miała doprowadzić do usunięcia zatoru na Wiśle. 
jednak to nie koniec walki. na tą chwilę Wisła na odcinku do Wyszo-
grodu nadal przybiera, gdyż cały odcinek pokryty jest grubą warstwą 

lodu. lodołamacze będą mogły pracować tylko do okolic Płocka, jed-
nak dalsza część Wisły ma za bardzo spłycone dno. Dlatego trudno 
przewidzieć jak będzie rozwijała się sytuacja na rzece.
na dzień dzisiejszy zalane zostały tereny miejscowości borowicz-
ki-Pieńki. rozlewisko Słupianki zagroziło nie tylko terenom rolnym, 
oraz kurnikowi ( 17 tys. kurcząt) zagroziło również terenom mieszka-
niowym w okolicy ulic Łąkowej, Pszczelej, bocznej, Piastowskiej, Głę-
bokiej i ulicy międzylas . Zalana została sieć kanalizacji sanitarnej na ul 
Łąkowej i Pszczelej wraz z przepompownią ścieków, co spowodowało 
konieczność jej wyłączenia a w dalszej kolejności ryzyko ewakuacji 
mieszańców 24 domów jednorodzinnych, z powodu braku możliwo-

ści korzystania z sieci kanalizacyjnej grożącej zalaniem ich domów 
oraz skażeniem ekologicznym. Domy mieszkalne na ulicach Pszczelej 
Piastowskiej i bocznej musiały zostać zabezpieczone workami z pia-
skiem przed zalaniem. Zalana i nieprzejezdna została ulica Głęboka. 
Stan uszkodzenia ulic Łąkowej, Pszczelej i Głębokiej możliwy będzie 
do oszacowania po ustąpieniu obecnego stanu, nie mniej jednak, już 
dziś wiadomo, że takowe uszkodzenia nastąpiły. Ponadto w związku 
z zaistniałą sytuacją interwencji w postaci przeprojektowania i prze-
budowania wymaga przepompownia ścieków wraz z kolektorem 
tłocznym na ulicy Łąkowej. 
Stan zagrożenia powodzią jeszcze się nie zakończył służby monitorują 
rzekę Wisłę. również bardzo istotna stała się droga Płock –rydzyno 
pełniąca funkcję drogi dojazdowej do wałów dla służb, i drogi ewaku-
acyjnej dla mieszkańców wsi nadwiślańskiej rydzyno. mieszkańcy tej 
wsi pamiętają powódź z 1982roku, gdzie wojsko „na szybko” układało 
płyty betonowe aby można było dojechać do wału. Przez lata na tych 
płytach położono asfalt i taki stan trwa do dziś. Gmina Słupno ma 
wykonany projekt i zrealizowała i etap budowy tej drogi, pozostały do 
realizacji jeszcze 3km. Koszt prac interwencyjnych i zabezpieczających 
jakie będzie musiała ponieść Gmina Słupno dziś jest szacowany jako 
bardzo wysoki. Dlatego już dziś marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno 
podejmuje działania aby pozyskać środki rządowe na ten cel.
niezbędnym działaniem jest również przebudowa przekroju koryta 
rzeki Słupianki na długości około 3 km. Zmniejszające się z biegiem 
rzeki spadki (do minimum poniżej jednego promila) powodują odkłada-
nie wleczonego rumowiska z górnych odcinków rzeki. brak umocnienia 
i podwyższenia skarp oraz nieodmulanie zbiornika zaporowo-retencyj-
nego jest przyczyną, że większe ulewy, spływ wód roztopowych czy 
tak jak obecnie zator lodowy na Wiśle powodują zalewania terenów 
zainwestowanych i rolnych gminy Słupno. Dlatego też dokończenie 
inwestycji przez Wody Polskie w roku 2021, oraz jej zweryfikowanie 
wobec obecnych zagrożeń jest w tej chwili niezbędnym działaniem 
o które został złożony wniosek przez Wójta Gminy Słupno.
na tą chwilę pozostaje serdecznie podziękować strażakom z oSP 
Słupno, oSP miszewko Strzałkowskie, oSP mijakowo, oSP Święcie-
niec, oSP Gulczewo, oSP cekanowo, mieszkańcom naszej gminy i nie 
tylko oraz wszystkim jednostkom z okolicznych gmin za pracę przy 
zabezpieczaniu naszych terenów przed powodzią. miejmy nadzieję, 
że ta sytuacja spowoduje podjęcie kolejnych kroków w celu uniknięcia 
zagrożenia w przyszłości.
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Wygląd i jakość naszych włosów w dużej mierze zależy od genów, 
stanu zdrowia czy stylu życia, jaki prowadzimy. czasem wystarczą 
niewielkie nieprawidłowości, takie jak zła dieta czy stres, by móc 
zaobserwować u siebie wzmożone wypadanie włosów – z proble-
mem tym boryka się coraz większa część społeczeństwa. co jeszcze 
wpływa na nadmierną utratę włosów i jak jej zapobiec?
W ciągu dnia gubimy przeszło 100 włosów, co jest normalnym 
zjawiskiem, które nie powinno nas niepokoić. Sytuacja ma się jed-
nak inaczej, gdy tracimy ich znacznie więcej. jednym z powodów 
wypadania włosów może być duże oddziaływanie stresu na or-
ganizm, w efekcie czego nasila się wydzielanie prolaktyny, której 
nadmiar odpowiada za nadmierną utratę owłosienia. Wypadanie 
włosów może być także spowodowane zaburzeniami hormonal-
nymi, cukrzycą, chorobami zakaźnymi, problemami z tarczycą czy 
niedoborem witamin. W wielu przypadkach bowiem istnieje ryzyko, 
że przyjmowane leki zostały nieodpowiednio dobrane, a skutkiem 
tego jest właśnie nadmierna utrata owłosienia głowy. oprócz tego 
dużo zależy również od pielęgnacji włosów, stosowanego szam-
ponu oraz odżywki lub maski. najważniejsze jest, aby stosować 
preparaty zgodnie z rodzajem naszych włosów oraz, co istotne bez 
szkodzących skórze głowy składników.
Ponieważ walka o silne włosy powinna toczyć się zarówno na zewnątrz, 
jak i od środka, polecam przede wszystkim zadbać o odpowiednią dietę, 
bogatą w witaminy (na wypadanie włosów świetnie działają witaminy 
z grupy b, witamina a, c i e). Włączyć do diety ryby, siemię lniane, pestki 
słonecznika, warzywa, herbatę z pokrzywy i drożdże.
Pierwszym etapem wzmacniania włosów jest ich mycie. już wtedy mo-
żecie wspomóc skórę głowy dobierając staranniej kosmetyki pielęgna-
cyjne. Pamiętajcie jednak o potrzymaniu szamponu na głowie trochę 

dłużej by składniki aktywne miały więcej czasu na działanie. W tym 
czasie wykonajcie masaż skóry głowy (bardzo ważny element pielęgna-
cji!), który pobudza mikro cyrkulację i cebulki, dzięki czemu preparaty 
pielęgnujące zadziałają skuteczniej na skórę głowy, na kondycję korzeni 
i łodyg włosów. W ten sposób sprawicie, że odrastające nowe włosy 
będą zdrowsze, bardziej lśniące i sprężyste. na co zwracać uwagę przy 
wyborze szamponu, gdy wypadają nam włosy? Przede wszystkim wy-
bierajcie szampony łagodniejsze niż zwykle, które nie zawierają silnych 
detergentów i nie podrażnią dodatkowo skóry głowy.
Gdy zauważywacie, że wypadanie włosów przybrało charakter bardzo 
nasilony i przewlekły, sięgnijcie po preparaty o bogatym składzie. Za-
fundujcie sobie koktajl cennych substancji aktywnych i witamin w for-
mie ampułek, które wnikają w głąb cebulek i skóry głowy. na wypadanie 
włosów świetnie sprawdzi się aminexil. na rynku mamy wiele kuracji 
zawierających ten składnik. Skutecznie zapobiega on okresowemu 
wzmożonemu wypadaniu włosów oraz łysieniu. aminexil poprawia 
ukorzenienie cebulki włosowej, przytwierdzając ją mocno w punkcie jej 
wzrostu. najczęściej występuje w towarzystwie innych cennych sub-
stancji, witamin, minerałów i wyciągów ziołowych, które uzupełniają 
jego działanie, podnosząc skuteczność całej kuracji. ampułki stosujcie 
codziennie na skórę głowy i pozostawcie bez spłukiwania. tutaj również 
pamiętajcie o masażu skóry głowy, który poprawi krążenie i przyspieszy 
proces wchłaniania substancji odżywczych. im dłużej substancja pozo-
stanie na skórze, tym efektywniej zadziała!
Pamiętajcie jednak, że walka z wypadającymi i przerzedzonymi wło-
sami to proces żmudny, ale jak najbardziej może być skuteczny jeśli 
odpowiednio do niego podejdziecie. 

andżelika Stawicka
farmaceutka, wizażystka, stylistka w „Dobierz kosmetyk”

Włos ma głos! Pielęgnacja włosów wypadających

Narodowy Spis Powszechny  
ludności i Mieszkań 2021
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny ludności 
i Mieszkań 2021. obowiązek udziału w spisie dotyczy KaŻDeGo! Na 
szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną 
i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc 
można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

celem narodowego Spis Powszechnego ludności i mieszkań 2021 jest:
1. Zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmiesz-

czeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a tak-
że o społeczno-ekonomicznej, charakterystyce gospodarstw do-
mowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych 
na poziomie kraju, województwa i gminy;

2. analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-spo-
łecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań 
i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu 
z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021;

3. Dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez 
Komisję europejską oraz wykonanie zobowiązań Polski w zakre-
sie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż euroStat 
organizacji międzynarodowych (m.in.: fao, oecD);

4. aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezenta-
cyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w la-
tach następnych).

udział w spisie będzie obowiązkowy. Wszyscy stali mieszkańcy gminy 
oraz czasowo przebywający na jej terenie zobowiązani będą z mocy 
ustawy do wzięcia udziału w spisie i udzielaniu dokładnych, wyczerpu-
jących zgodnych z prawdą odpowiedzi. informacje o osobach nieobec-
nych (w tym przebywających za granicą) oraz osobach małoletnich 
będą przekazywane przez osoby pełnoletnie, które wspólnie z tymi 
osobami zamieszkują. Do udzielenia informacji o osobach przebywa-
jących w obiektach zbiorowego zakwaterowania zobowiązani będą 
zarządzający tymi obiektami, w zakresie posiadanej dokumentacji.
narodowym Spisem Powszechnym ludności i mieszkań 2021 objęci będą:
1. 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;

2. cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający 
w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy 
nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędą-
cych mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania;

3. 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;

Spis będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spiso-
wego dostępnego na stronie GuS. obowiązkiem spisowym będą objęte:
1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające 

w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomiesz-
czeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby 
fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;

2. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Dane będą zbierane za pomocą:
1. Samospisu internetowego (caWi) – realizowany w terminie od 1 

kwietnia do 30 czerwca 2021 r., po wejściu w życie drugiej nowelizacji 
ustawy o nSP 2021 w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.;

2. Wywiadu telefonicznego (cati) – realizowany w terminie od 16 
kwietnia do 30 czerwca 2021 r.;

3. Wywiadu bezpośredniego (caPi) – realizowany w terminie od 16 
kwietnia do 30 czerwca 2021 r.;

4. „Spisu na żądanie” wywiad telefoniczny na żądanie – realizowany 
w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

obowiązkową formą będzie samospis internetowy – spisujemy się 
według stanu na dzień 31 marca 2021 r. respondenci na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych będą uzupełniać wymaga-
ne dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej 
GuS. Każda osoba dokonująca samospisu będzie uwierzytelniana 
w systemie teleinformatycznym. aby uzyskać dostęp do danych, oso-
ba spisująca się używa unikalnego hasła. aplikacja na bieżąco będzie 
sygnalizować, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. W przy-
padku, gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła 
wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego rachmistrze spi-
sowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, 
aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. respondenci, którzy 
nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, 
zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:
1. Wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputero-

wym (cati);
2. Wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spi-

sowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przeno-
śnym (caPi)

Gorąco zachęcamy do skorzystania z formy samopisu. metoda ta jest 
prosta, wygodna, bezpieczna oraz pozwala na spełnienie obywa-
telskiego obowiązku w dowolnym czasie, przez 14 dni od momentu 
pierwszego zalogowania się, ale nie później niż do 16 czerwca. W celu 
przekazania danych przez internet wystarczy zalogować się na portalu 
www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl

agnieszka Ruclak
zastępca Wójta Gminy Słupno
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WoŚP inny niż zawsze
W niedzielę 31 stycznia 2021 roku po raz 29 zagrała Wielka orkiestra 
Świątecznej Pomocy, także w gminie Słupno. tym razem pod hasłem 
Gramy z głową! Wolontariusze z naszej gminy zbierali pieniądze do 
puszek na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcych, laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Łącznie z wszystkich puszek 
uzbierała się kwota blisko 26 000 złotych. „Byliśmy mile zaskocze-
ni, gdyż w tym roku nasi wolontariusze, mimo tak trudnego okresu 
dla wszystkich jakim jest pandemia zebrali jeszcze więcej niż w roku 
ubiegłym.” - wspomina Bożena Wernik - Dyrektor GoK Słupno

W związku z tym, że podczas pandemii kontakt bezpośredni mieliśmy 
utrudniony Sztab WoŚP Słupno postanowił większą część zbiórki prze-
sieść do internetu. Dzięki założonej eSkarbonce mieszkańcy gminy Słup-
no po raz kolejny nie zawiedli dokonując wysokich wpłat. Dużym wspar-
cierciem zbiórki na eSkarbonce były wpłaty lokalnych przedsiębiorców, 
które w znacznym stopniu zasiliło jej konto. Szczególne podziękowanie 
kierujemy do firm: Przedsiębiorstwa instalacyjno – budowlanego Wa-
SKoP elżbieta Wasek, Wasz Dach Żmijewski i syn, cekoplast Sp. j., agen-
cji ochrony DeS Dobrogoszcz Sp. z o.o., mS Serwis michał Szostek, które 
pomogły nam osiągnąć tak dobry wynik. ogromne sumy zebrały również 
nasze okoliczne sklepy: Gram, market w Słupnie, lewiatan położony na 
górnym Słupnie, sklep spożywczy w Święceńcu, Wykowie i liszynie.
Dużym wsparciem dla Sztabu WoŚP Słupno były również działania po-
dejmowane przez jednostki gminy, które we własnym zakresie starały 
się pozyskiwać pokaźne kwoty i wpłacać na konto słupieńskiej eSkar-
bonki. na szczególne podziękowania zasługują społeczność Samo-
rządowego Przedszkola „niezapominajka” w Słupnie oraz Gminnego 
Żłobka w Słupnie, która bardzo zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy. 
Wielkie serducha mieli również pracownicy urzędu Gminy w Słupnie, 
Szkoły Podstawowej im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły 
Podstawowej im. Ziemi mazowieckiej w liszynie, Szkoły Podstawowej 
im. małego Powstańca w Święcieńcu. Do eSkarbonki trafiały również 
wpłaty dokonane przez pracowników Gminnego ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Słupnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie 
oraz Gminnej biblioteki Publicznej w Słupnie.
W sumie na konto eSkarbonki Sztabu WoŚP Słupno trafiła kwota 
blisko 14 000 złotych.
tegoroczny finał był zupełnie inny niż te z ubiegłych lat ponieważ nie 
można było zoorganizować stacjonarnych licytacji. Wszystkie pozy-
skane fanty wystawione zostały na aukcje on - line, które trafiły do 
wszystkich odbiorców platformy allegro. Dzięki hojności osób, które 
licytowały łączna kwota z aukcji internetowych dała sumę prawie 16 
000 złotych, która z całą pewnością jest imponująca. Zainteresowa-
nie licytacjami było bardzo duże, najbardziej popularna dla licytują-
cych okazała się kolacja z międzynarodowym sędzią piłkarskim Szy-
monem marciniakiem, kótra osiągnęła kwotę niemal 3 000 złotych 
oraz trzy przejazdy sportowym lamborghini, za którego kierownicą 
zasiądzie sam mistrz andrzej lewandowski. Każdy przejazd wylicy-
towany został na kwotę niemal 2 000 złotych. Dość znaczną kwotę 
uzyskały również piłki i koszulki z autografami znanych sportowców, 
wyroby rękodzieła oraz podarowane obrazy. Łączna kwota uzyskana 
z aukcji internetowych wyniosła blisko 16 000 złotych. 
W słoneczne i mroźne niedzielne południe mieszkańcy gminy Słup-
no, ale również okolic mogli wspólnie brać udział w „morsowaniu na 
flisie”, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W or-

ganizacji tego przedsięwzięcia nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od 
druhów z ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie, którzy już w sobotę 
zaczęli przygotowywać miejsce do morsowania, co okazało się nie 
lada wyzwaniem. Strażacy byli również obecni podczas całego wy-
darzenia dbając o bezpieczeństwo uczestników morsowania. Za po-
święcenie i ogromne zaangażowanie w tak trudnych warunkach skła-
damy wszystkim pomagającym druhom serdeczne podziękowania.
Dużym wsparciem dla nas była pomoc zaprzyjaźnionych osób z Klubu 
Sportowego Delta Słupno z tomaszem marciniakiem na czele, któ-

rzy zadbali o profesjonalną rozgrzewkę dla wszystkich morsujących. 
Wielkie podziękowania należą się również tomaszowi Ziemlewskie-
mu który jako doświadczony „mors” pomógł dotrzeć do zapaleńców 
zimnych kąpieli. 
Piękna pogoda i bardzo dobra oganizacja sprawiły, iż wszyscy świet-
nie się bawili, zarówno ci morsujący jak i mieszkańcy gminy, którzy 
korzystając z dobrej aury pojawili się kibicować śmiałkom. miłym 
akcentem na zakończenie wydarzenia był bezpłatnie przygotowany, 
przez Spółdzielnię Socjalną osób Prawnych „centrum usług Środo-
wiskowych” Drobin (WtZ mirosław), gorący posiłek. Każdy uczest-
nik mógł się rozgrzać nie tylko gorącą zupą, czy herbatą lecz również 
kiełbaską pieczoną nad ogniskiem. 
Za nieodpłatne przygotowanie posiłków, ogromne zaangażowanie 
oraz obsługę cateringową na miejscu wydarzenia z całego serca dzię-
kujemy Spółdzielni Socjalnej osób Prawnych „centrum usług Środo-
wiskowych” Drobin (WtZ mirosław).

tradycją finałów WoŚP jest światełko do nieba. Podczas tegorocz-
nego finału punktualnie o godzinie 20.00 druhowie z wszystkich 
jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno 
wysłali światełko do nieba. były to zarówno sygnały świetlne, jak 
i dźwiękowe, które słychać było na terenie całej gminy.

Sztab WoŚP Słupno zebrał sumę  
ponad 54 500 złotych,  

która pozwoliła nam zająć drugie miejsce  
w powiecie płockim.

Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak wspaniałego 
wyniku Sztabu WoŚP Słupno, podczas 29. finału Wielkiej orkie-
stry Świątecznej Pomocy z całego serducha DzIĘKuJeMy 

Do zobaczenia w przyszłym roku. Siema
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Gmina Słupno stawia na sport
Wsparcie kultury fizycznej jest jednym z priorytetowych zadań zleco-
nych przez Gminę Słupno organizacjom pozarządowym. największą 
część środków z budżetu zaplanowanych na dotacje celowe Wójt Gmi-
ny Słupno przeznacza właśnie na ten cel. „Zarówno dzieci, młodzież 
jak i dorośli zamieszkujący naszą gminę oczekują inicjatyw sporto-
wych. na bieżąco w gminie rozbudowujemy infrastrukturę sporto-
wą- mówi marcin Zawadka, Wójt Gminy Słupno -w ostatnich latach 
powstał orlik lekkoatletyczny w Słupnie, sala sportowa w liszynie, 
nastąpiła rozbudowa boiska sportowego w Wykowie, powstały 
nowe, atrakcyjne place zabaw dla najmłodszych i nie tylko. Staramy 
się utrzymywać w dobrym stanie istniejące już obiekty, takie jak orlik 
w nowym Gulczewie”. Wszystkie obiekty sportowe mają administra-
tora. te, które zlokalizowane są przy szkołach, nadzoruje dyrektor 
placówki. natomiast pozostałymi zarządza Gminny ośrodek Kultury 
Słupno z/s w cekanowie.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
do końca stycznia każda organizacja pozarządowa, która otrzymała 
dotację z budżetu Gminy miała obowiązek złożenia sprawozdania 
z realizacji zadania publicznego. W naszej gminie w 2020 roku Wójt 
Gminy Słupno na zadania sportowe przeznaczył kwotę 180 tys. Dla 
porównania sąsiednia gmina radzanowo wsparła sport kwotą 68 tys. 
zł, a gmina bodzanów zaledwie 60 tys.
Wszystkie działania realizowane zgodnie z przyznaną dotacją muszą 
być zgodne z rocznym programem współpracy gminy Słupno z orga-
nizacjami pozarządowymi przyjętym w drodze uchwały rady Gminy 
Słupno w listopadzie 2019 r. W związku z tym założeniem konkursu 
było przygotowanie oferty na następujące zadania:
•	 organizację szkolenia sportowego oraz udział we współzawod-

nictwie sportowym,
•	 organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci z terenu 

gminy Słupno,
•	 organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na te-

renie gminy Słupno
•	 kompleksową organizację udziału reprezentantów z terenu gminy 

Słupno w turniejach na terenie województwa mazowieckiego jak 
i całego kraju

•	 propagowanie aktywnych form kultury fizycznej.

jednym z warunków jej przyznania było wniesienie wkładu własnego 
w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania. W drodze 
Zarządzenia Wójt Gminy Słupno całą kwotę przyznał na realizację 
poszczególnych zadań wspierających i upowszechniających kulturę 

fizyczną. niestety, poprzedni rok był również szczególnym rokiem dla 
tego typu działań. Zaraz po podpisaniu umów dotacyjnych nastąpił 
lockdown w wyniku którego pozamykano wszelkie obiekty sportowe, 
boiska a nawet miejsca do biegania. nasze kluby dotychczas orga-
nizowały różnego rodzaju treningi, turnieje, obozy sportowe. jednak 
pandemia pokrzyżowała większość planów.
„Greens Słupno” otrzymało kwotę 39 tys. zł na organizacje i prowa-
dzenie zajęć z koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno”. Stowarzyszenie działa 
na terenie gminy Słupno od 2015 roku i skupia około siedemdziesięciu 
uczniów. W ramach dotacji zapewniono uczestnikom: stroje sportowe, 
sprzęt do treningów oraz w miarę możliwości treningi przygotowujące 
do zawodów i rozgrywek. część środków klub przeznaczył na opłaty 
zawodników wynikające z udziału w zawodach ligowych, licencyjnych 
oraz promocyjnych. jednak w wyniku pandemii wiele zamierzonych 
celów nie zostało zrealizowanych, dlatego część środków została 
zwrócona. Stowarzyszenie sfinansowało z własnych środków wyna-
jęcie hali sportowej na treningi.
już po raz drugi o dofinansowanie wnioskował „ttKf Wiślanie Słup-
no” i otrzymał kwotę 3 tys.zł na zakup strojów sportowych do bie-
gania i promocje gminy w maratonach, w których nasza grupa 19 bie-
gaczy ze Słupna bierze udział. Z uwagi na to, że większość zawodów 
biegowych w poprzednim roku została odwołana klub skupił się na 
wyposażeniu zawodników w dodatkowe stroje, w których biegacze 
planują reprezentować gminę w przyszłym roku.
„Wilki Słupno” jest klubem sportowym, który imponująco rozwija 
się na naszym terenie. najmłodsi miłośnicy piłki nożnej korzystają 
również z zajęć na basenie (HydroWilki) oraz rozwijających zainte-
resowania, tj. Hydromoc by brożek. Znacząca dla klubu była dotacja 
otrzymana w wysokości 5 tys. zł, która pozwoliła zakupić stroje 
i sprzęt sportowy dla zawodników piłki nożnej oraz sekcji base-
nowej. jednak zamknięcie basenów pokrzyżowało niektóre plany 
organizatorów. Większość treningów prowadzonych było na orliku 
w nowym Gulczewie.
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „fliS” otrzymało kwotę 
3 tys. zł. jednak pandemia też spowodowała, że wiele zaplanowa-
nych działań w Stanicy „flis” zostało odwołanych lub przeprowadzono 
w ograniczonym zakresie. Klub przeznaczył dużą część środków na 
promocję wydarzeń, zakup sprzętu wodniackiego, organizację wrze-
śniowych wyścigów kajakowych oraz turnieju wędkarskiego.
nie jest zaskakujące dla nikogo, że największą kwotę dotacji otrzymał 
w poprzednim roku Gminny Klub Sportowy „Delta Słupno”, który dzia-

ła najdłużej na naszym terenie i zrzesza największą (ponad 150) liczbę 
zawodników piłki nożnej z terenu gminy Słupno. Wszyscy zawodnicy 
biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez mazowiecki Zwią-
zek Piłki nożnej i odnoszą tam znaczące sukcesy. Swoją otrzymaną 
dotacje w wysokości 130 tys. przeznaczył m.in. na opłaty sędziow-
skie i regulaminowe, meczów i treningów, zakup sprzętu sportowego, 
udział w turniejach oraz utrzymanie boiska sportowego. niestety, nie 
udało się zorganizować zaplanowanego obozu sportowego, który co 
roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzie-
ży z terenu gminy. Większa część środków została przeznaczona na 
udoskonalenie treningów i wyposażenie boiska sportowego w Wy-
kowie. Klub przeznacza również największe środki na wkład własny, 
z którego finansowane są stypendia dla zawodników, wynagrodzenie 
trenerów i organizacje meczów.
Z końcem roku uchwałą rady Gminy wszedł w życie nowy program 
współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Został on 
poprzedzony konsultacjami społecznymi. następstwem współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi jest ogłoszenie tegorocz-
nego konkursu na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej 
na terenie gminy Słupno. W lutym został on ogłoszony a jego 
rozstrzygniecie zaplanowano na 2 marca 2021r. Podobnie jak 
w poprzednim roku środki na ten cel wyniosły 180.000 zł. „jest to 
ogromne wsparcie dla naszych sportowców – mówi marcin Zawad-
ka - uczestnicy klubów biorą udział w zawodach na poziomie nie 
tylko powiatowym ale wojewódzkim a nawet krajowym. biegacze 
biorą udział w maratonach na terenie całego kraju, a Delta Słupno 
walczyła w rozgrywkach o Puchar Polski na poziomie mazowiec-
kim. oprócz tego, że to wspaniała rozrywka dla najmłodszych i dla 
starszych to również promocja dla naszej gminy w wielu dziedzi-
nach sportowych. W tym roku w zawodach kajakarskich i wędkar-
skich brało udział prawie 40 uczestników z całego powiatu. Dlate-
go kwota jaką przeznaczamy wraz z radą Gminy Słupno, w moim 
odczuciu, jest porównywalnie wyższa od innych okolicznych gmin 
ale warta tej „inwestycji”. 
Warto też wspomnieć, że ustawa przewiduje wsparcie dla działań 
organizacji pozarządowych poprzez tzw. „małe granty”, tj. dota-
cje w wysokości do 10 tys. zł. Więcej informacji uzyskać można 
w urzędzie Gminy Słupno w pok. 19.b lub pod numerem telefonu: 
24 267-95-88. 

(MK)

„czas na relaks, czas na ruch”
W drugim tygodniu ferii odbyły się półkolonie zimowe z Gminą Słupno 
pod nazwą „czas na relaks, czas na ruch”. W wypoczynku wzięło udział 
24 dzieci z klas i-iV, z terenu naszej gminy. Podczas półkoni największy 
nacisk postawiliśmy na sport i ruch. W ramach zajęć dzieci uczestni-
czyły w grach zespołowych tj. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, 

piłka ręczna. organizowane były różnego rodzaju turnieje i zawody 
sportowe. Prowadzone były również zajęcia fitness tj. aerobik, zumba 
czy gimnastyka. Dzieci podczas półkolonii miały zapewnioną facho-
wą opiekę trenerów i wychowawców, drugie śniadanie i ciepły obiad. 
Zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z za-

leceniami GiS i ministra edukacji. Koloniści bardzo chętnie i z zapałem 
uczestniczyli w zajęciach sportowych. czas pandemii spowodował, że 
dzieci większość czasu spędzały w domach, przed monitorami kom-
puterów, więc zajęcia stacjonarne nastawione na ruch, były dla nich 
świetną odskocznią od zdalnej nauki. (BW)
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Koronawirus a demografia na terenie gminy Słupno

Rok 2020 dobiegł właśnie końca. Najwyższy czas, by rozpocząć 
podsumowania. Koronawirus w urzędzie Stanu cywilnego również 
zaznaczył swoją obecność. Nie sposób nie zauważyć, że z powodu 
pandemii mieszkańcy gminy Słupno odkładają decyzję o zawarciu 
związku małżeńskiego. Natomiast decyzje o posiadaniu dziecka są 
pozostawione na tym samym poziomie co w roku 2019 .
W ubiegłym roku na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek. 
najchętniej nadawane imiona dzieciom z terenu gminy u chłopców to 
mikołaj, filip, oraz Szymon a u dziewczynek to Kornelia, Zofia oraz 
maria. Z danych urzędu Stanu cywilnego w Słupnie wynika, że w roku 
2020 liczba nowo urodzonych dzieci wynosiła 73 i była analogicznie 
taka sama w stosunku do roku 2019. 
W 2020 roku z terenu gminy Słupno zmarło 77 osób, czyli o 9 osób 
więcej niż w 2019. - to może oznaczać, że mieszkańcy w obliczu nie-
pewnej sytuacji, teleporad i ograniczonego dostępu do służby zdrowia 
odłożyli decyzje o zadbaniu o swój stan zdrowia.
W urzędzie Stanu cywilnego w Słupnie w 2020 roku zarejestrowanych 
zostało 28 małżeństw, w tym 18 małżeństw wyznaniowych, siedem 

ślubów cywilnych zawartych w samym urzędzie gminy oraz trzy śluby 
cywilne zawarte w plenerze. to jednak znacznie wpłynęło na staty-
styki. W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowaliśmy spadek o 16 
małżeństw. Znacznie mniejsza ilość zawieranych małżeństw ma 
związek z zakazem organizowania spotkań powyżej 5 osób, wprowa-
dzonym rozporządzeniem rady ministrów, ustanawiającym aktualne 
obostrzenia dotyczące trwającej epidemii.
Śluby cywilne odbywały się bez gości. także wówczas nie było możliwe 
organizowanie wesel i zakazane zostały spotkania w większym gronie. 
W czerwcu 2020 roku branża ślubna została odmrożona i w ślad za tym 
liczbę osób, które mogły uczestniczyć w ślubie zwiększono początkowo 
do 10, a następnie 20 osób. co ważne - mimo limitowania liczby gości, 
żaden ze ślubów w czasie trwającej pandemii nie został odwołany ze 
strony uSc. niektóre pary rezygnowały z wcześniej ustalonych rezer-
wacji, ale zawsze była to ich decyzja, kierowana najczęściej zakazem 
organizowania wesel. urzędowi udało się zachować ciągłość pracy, tak 
jak w pozostałych załatwianych sprawach - i tak pozostało praktycznie 
przez cały sezon letni, kiedy ślubów jest najwięcej.

W związku z dynamicznie rozwijającą się w kraju sytuacją epidemio-
logiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarS-
coV-2 wywołującego chorobę coViD-19, został opóźniony proces 
przygotowań medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wspomniana epidemia powstrzymała od organizacji w 2020 roku wie-
lu wydarzeń, w tym tradycyjnych uroczystości nadających medale za 
długoletni staż małżeński. to nie sprawiło jednak, że w Słupnie za-
pomniano o 8 parach małżeńskich, które wyraziły chęć udziału w uro-
czystości wręczenia medalu. ,,Dziękuję za Państwa zrozumienie w tej 
trudnej dla nas wszystkich sytuacji i wierzę, że w roku 2021 w naszej 
gminie zostaną wznowione uroczyste spotkania a pary małżeńskie 
zostaną uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie,,. 

Monika Błaszczyk

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+”
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie 
na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu 
na dochód rodziny. 
Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i opie-
kunowie faktyczni dzieci do 18. r.ż., a także dyrektorzy domów pomocy 
społecznej w niektórych przypadkach.

„Rodzina 500+” a inne świadczenia
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, fun-
duszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Jeśli obecnie pobieram świadczenie wychowawcze, to muszę złożyć 
wniosek?
tak. rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31 maja 2021 roku 
świadczenie wychowawcze, jeżeli chcą przez kolejny okres świadcze-
niowy kontynuować pobieranie świadczenia, muszą złożyć wniosek 
o jego przyznanie.

Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 
2021 r. do 31 maja 2022r.

Kiedy wnioski?
Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający 
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r., można składać od 1 lutego 
online przez stronę ministerstwa rodziny empatia.mrips.gov.pl, przez 
bankowość elektroniczną lub przez portal Pue ZuS, a od 1 kwietnia 
drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za po-
średnictwem poczty.
Poniżej przedstawiamy poszczególne, terminy składania i rozpa-
trywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świad-
czenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
•	 Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że 

ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec 
nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

•	 Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata 
przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi 
najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

•	 Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypła-
ta przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi 
najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

•	 Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata 
przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastą-
pi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

•	 Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypła-
ta przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, 
nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko
W przypadku rodziców, którym urodziło się dziecko rodzice mają trzy 
miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku o świadczenie wy-
chowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin 
dziecka. uwaga: należy mieć na uwadze, że w przypadku nowonarodzo-
nych dzieci należy złożyć 2 wnioski: jeden na aktualnie trwający okres 
świadczeniowy, który zakończy się 31 maja 2021 roku oraz drugi na ko-
lejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku.

Rodziny po rozwodzie
jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym 
dziecko zamieszkuje. jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący 
w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem 
wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach 
(na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprze-
mienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym spra-
wują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na 
to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości 
świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

co w przypadku śmierci jednego z rodziców?
Zgodnie z przepisami ustawy możliwe jest przyznanie, z zachowa-
niem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców 
dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało 
przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem zło-
żonego wniosku.
aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, 
musi złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci dru-
giego rodzica. (MSS)
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Piotr Bontemps generał, zapomniany 
właściciel majątku Gulczewo
W 2021 roku mija 200 lat jak małżonkowie bontemps kupili za 254 000 
złotych majątek Gulczewo w parafii imielnica koło Płocka składający 
się z trzech folwarków i 4057 mórg ziemi. Dziedzic Piotr Karol franci-
szek bontemps urodził się 3 listopada 1777 roku w Paryżu w rodzinie 
stolarza. W wieku 18 lat wstąpił do stołecznej szkoły politechnicznej, 
gdzie w dokumentach go opisujących możemy przeczytać, że miał 
165 cm wzrostu, włosy czarne, oczy brązowe, twarz owalną, brodę 
rozdwojoną, nos duży. Po roku nauki został awansowany na stopień 
porucznika ii klasy artylerii. jako żołnierz armii napoleońskiej brał 
udział w wojnach z Prusami, austrią i rosją. bił się pod jeną, Pułtu-
skiem, Wołominem, Królewcem. Po powstaniu Księstwa Warszaw-
skiego w 1807 roku za namową gen. józefa Poniatowskiego wstąpił 
do Wojska Polskiego. W 1809 roku już jako kapitan został dyrektorem 
artylerii. W tym też roku poślubił różę eleonorę z. monfrellów córkę 
warszawskiego kupca. Z tego związku miał troje dzieci: córkę różę 
eleonorę Wirginię, synów eligiusza i Konstantego jakuba augusta. 
W 1912 roku brał udział w kampanii moskiewskiej gdzie jako pułkow-
nik walczył pod berezyną, później pod lipskiem, Hanau. trzy lata po 
powstaniu Królestwa Polskiego w 1818 roku został dyrektorem mate-
riałów artyleryjskich i arsenału. W okresie 1819 do 1821 był członkiem 
i aktywistą loży masońskiej. W 1822 roku już jako generał brygady 
został dowódcą korpusu rakietników, a na jego adiutanta mianowano 
józefa bema. Wojska rakietowe w tym czasie były bronią słabo rozwi-
niętą tak w Wojsku Polskim jak i armiach ościennych. Przez lata prób 
i doświadczeń zbudował broń i zorganizował jednostki, które się nią 
posługiwały. utworzył korpus rakietników składający się z Półbaterii 
rakietników Konnych dowodzonej przez kapitana józefa jaszowskie-
go i Półkompanię rakietników Pieszych dowodzoną przez kapitana 
Karola Skalskiego. Korpus, aby zachować w tajemnicy swoje istnienie 
stacjonował w Warce koło Warszawy. W czasie powstania listopa-
dowego obie te jednostki liczyły razem 276 żołnierzy i dysponowały 
dziesięcioma wyrzutniami. Wyrzutnia mogła odpalić po 4 rakiety na 
raz. Żołnierze tych jednostek na naramiennikach swoich mundurów 
mieli dużą literę „r” , a na widocznej stronie guzika gorejący granat 
nad dwoma skrzyżowanymi armatami. na stronie wewnętrznej guzi-
ka widniał wypukły napis „P. K. raKietniKÓW PieSZycH”.

Rys. 1. Guzik z munduru rakietnika:
na stronie przedniej widoczny gorejący granat i skrzyżowane armaty, 
na stronie odwrotnej napis P.K. RAKIETNIKÓW PIESZYCH
(guzik z kolekcji Piotra Gryszpanowicza)

rakiety nie były bronią celną, ale miotane w tłum nacierających żoł-
nierzy wybuchały, zapalały, raniły, były głośne i wywoływały panikę. 
rakietnicy walczyli z rosjanami pod Wawrem, Grochowem i zwycię-
sko się wyróżnili w bitwie pod olszynką Grochowską. i za tą bitwę 
wielu z nich otrzymało Krzyż Virtuti militarii. W czasie powstania gen. 
Piotr bontemps uruchomił wiele fabryk produkujących karabiny, był 
też członkiem Komitetu obrony Warszawy. Za swoją służbę w woj-
skach napoleońskich i polskich otrzymał dwukrotnie nadaną francu-
ską legię Honorową i polski order Krzyż Kawalerski Virtuti militarii 
za obronę Sandomierza w wojnie z austriakami 15/16 czerwca 1809 
roku. Po upadku powstania listopadowego Wojsko Polskie w Kró-

lestwie zostało rozwiązane, a żołnierze udawali się na tułaczkę do 
francji, Włoch lub byli internowani w obozach na terenie Prus. W dużej 
części trafili do armii rosyjskiej. jednym z nich był nasz bohater. trafił 
na poligon do ochtyńska pod Petersburgiem, gdzie prowadził bada-
nia i udoskonalanie broni rakietowej. W czasie ćwiczeń jedna z rakiet 
wybuchła w jego bezpośredniej obecności, ranny w klatkę piersiową 
zmarł o 2-giej w nocy 21 sierpnia 1840 roku. ciało, po dwóch tygo-
dniach, 3 września sprowadziła do Gulczewa jego żona róża eleonora. 
Został pochowany w krypcie rodzinnej w budowanym kościele w imiel-
nicy. budowę kościoła po dwóch latach od pochówku ukończył ks. 
proboszcz jan Weinert (będący jednocześnie proboszczem kościoła 
w Słupnie), a poświęcił 25 lipca 1842 roku ks. antoni Królewiecki. Do 
jednego z bocznych ołtarzy wdowa róża eleonora zakupiła obraz 
przedstawiający Świętego Piotra apostoła. 

Rys. 2. Legia Honorowa Rys.3. Order Virtuti Militarii

róża eleonora zmarła 25 stycznia 1853 roku i spoczęła w krypcie 
obok męża Piotra. majątkiem zajął się ich syn Konstanty jakub au-
gust i córka róża eleonora Wirginia Dembowska. W naszej pamięci 
córka zapisała się tym, że w 1859 roku sprzedała liszyno Górki 
olendrom, którzy na tych gruntach pobudowali swoje siedliska i na 
jej cześć nazwali swoją osadę Wirginią. Dzisiaj po osadzie pozostały 
tylko nieliczne nagrobki na ich cmentarzu. Kryptą w kościele zaj-
mowali się specjalnie opłacani przez rodzinę dwaj starcy dozoru-
jący kościół. ostatecznie syn Konstanty jakub august w 1879 roku 
sprzedał majątek Gulczewo obywatelowi Prus, Polakowi hrabiemu 
Władysławowi chotomskiemu za 264 000 rubli. 
Dzieci małżonków bontemps rozjechały się po europie i zaniechały 
opieki finansowej nad kryptą w kościele. W 1935 roku poświecony 
został nowy kościół w imielnicy usytuowany przy skrzyżowaniu; 

dzisiaj Harcerskiej i Warszawskiej, a stary kościół rozebrano po-
zostawiając rodzinną kryptę z trumnami tam spoczywającymi na 
zapomnienie i dewastacje. Po 74 latach o krypcie i spoczywającym 
tam generale przypomniał w 2009 roku badacz, regionalista robert 
nowak, który zainteresował swoimi poszukiwaniami archeologów 
z muzeum mazowieckiego w Płocku. W wyniku dokonanych prac 
na miejscu starego kościoła znaleziono w 2013 roku kryptę i w niej 
dwie trumny ze szczątkami generała i jego żony. Ponowny pochó-
wek małżonków bontemps odbył się 23 sierpnia 2014 roku w ka-
plicy Sztembartów imielnickiego kościoła. Powrócili z zapomnienia 
generał i jego żona, właściciele majątku Gulczewo, dobrze się wpi-
sujący w naszą lokalną historie. 

Konrad Jan Waluś

Rys. 5. 3 ruble z 1874 roku, banknot obowiązujący w 1879 roku.

Rys. 4. Św. Piotr Apostoł w bocznym ołtarzu
(„Korzenie” nr 4 z 2013 r.)
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