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Gmina Słupno
Adres: ul. Miszewska 8a,
09-472 Słupno, woj. mazowieckie
Tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu
Godziny pracy Urzędu Gminy w Słupnie
poniedziałek
8.00 - 17.00
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
piątek 		
8.00 – 15.00
Dyżur wójta - przyjęcia interesantów
w każdą środę od 8.00 - 16.30
Numer konta bankowego
prowadzonego dla dochodów Gminy Słupno:
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020
VISTULA Bank Spółdzielczy
SWIFT dla przelewów zagranicznych – GOPZPLPW
NIP GMINA SŁUPNO
774-32-13-464
NIP URZĄD GMINY SŁUPNO
774-22-93-320
REGON
611015997
Numery telefonów:
Sekretariat (24) 267 95 61
Biuro Obsługi Mieszkańca (24) 267 95 60
Biuro Rady Gminy (24) 267 95 88
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich
(24) 267 95 70
Wydział Budżetowo – Księgowy
Skarbnik - (24) 267 95 77
Główny księgowy - (24) 267 95 79
Podatki i opłaty lokalne (24) 267 95 80; (24) 267 95 79
Wydział Nieruchomości
i Gospodarki Komunalnej:
(24) 267 95 73
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
(24) 267 95 81 - Naczelnik wydziału
(24) 267 95 62 - woda
(24) 267 95 75 - rolnictwo
(24) 267 95 85 - odpady

Szanowni Czytelnicy!

Za nami, mam nadzieję, najtrudniejszy czas spowodowany kwarantanną, strachem przed chorobą, rozłąką z rodziną, znajomymi. Minął
już ponad rok od momentu kiedy pandemia uderzyła niespodziewanie i wywróciła życie każdego z nas „do góry nogami”. W tej chwili
na całym świecie realizowane są programy szczepień i odbudowy
gospodarki. Dotyczy to również samorządów, które bardzo silnie odczuwają skutki pandemii.
Oddaje w Państwa ręce kolejny w tym roku numer Gminnego Biuletynu
Informacyjnego Gminy Słupno. W tym numerze wraz z redakcją pisma
przygotowaliśmy tematy, której mogą Państwa zainteresować. W środku przeczytacie o pozyskanych środkach przez Gminę Słupno oraz planowanych inwestycjach, otwarciu PSZOK w naszej gminie, programach
dotyczących ochrony powietrza i opieki nad zwierzętami bezdomnymi
w gminie Słupno oraz kampanii „Rowerowy Maj”.
W biuletynie znajdą Państwo również informacje o wydarzeniach,
które odbyły się w naszej gminie w ostatnich dwóch miesiącach, informacje ze szkół czy też Gminny Ośrodku Kultury w Słupnie. Poznacie laureatów konkursu fotograficznego „Bociany w Gminie Słupno”
oraz historie spisane przez uczestników Klubu Miłośników Historii
działającym na naszym terenie. W numerze znajdzie się również zaproszenie na Happening Wiosenny.
Przypominam, że specjalnie dla Państwa uruchomiona jest bezpłatna aplikacja BLISKO, która powiadamia o istotnych informacjach
z gminy (w zależności od Państwa wyboru). Po zainstalowaniu powyższej aplikacji na Państwa telefonach i uruchomieniu jej mają Państwo możliwość otrzymywania bezpłatnie informacji dotyczących
m.in. odpadów (harmonogramy, przypomnienia), alarmów, zmian
w komunikacji, imprez kulturalnych i edukacyjnych itp.

Przed nami najpiękniejsze święta rodzinne, tj. Dzień Matki, Dzień Dziecka
i Dzień Ojca. Korzystając okazji chciałbym życzyć Wam- Drodzy Czytelnicy,
dużo ciepła rodzinnego, troski i wsparcia. Aby każda chwila spędzona z najbliższymi była wypełniona miłością
i pozwoliła zapomnieć o codziennych
troskach.

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

Darmowe wifi w gminie
W ramach dotacji instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEI) –WIFI4EU
Gmina Słupno z końcem kwietnia oddała do użytku mieszkańców i odwiedzających ją osób, dostęp do wysokiej jakości internetu. W ramach
inicjatywy na terenie naszej gminy powstało 12 punktów dostępowych
bezpłatnego Internetu WiFi. Uruchomienie przedsiewzięcia zostało dofinansowane w 100% z środków Unii Europejskiej. Hotspoty możemy
znaleźć w miejscach najczęściej odwiedzanych, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Słupnie, świetlica wiejska w Słupnie, teren placu
zabaw przy Urzędzie Gminy, boisko oraz świetlica wiejska w Wykowie,
Orlik w Liszynie, Orlik w Słupnie, Orlik w Święcieńcu, Orlik w Gulczewie
oraz Gminy Ośrodek Kultury w Słupnie z siedziba w Cekanowie wraz z terenami rekreacyjnymi.

Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo
proste. Komisja Europejska zarządziła, że
nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie
taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do
bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na
stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł
zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego
połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia się
z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie będzie
konieczne ponowne logowanie.
Zachęcamy do korzystania! (EW)

ZAGROŻENIE PTASIĄ GRYPĄ

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

W związku z wykryciem ognisk ptasiej grypy w gminie Bielsk
(miejscowość Ciachcin, Pęszyno oraz Leszczyn Księży) miejscowości NOWE GULCZEWO, STARE GULCZEWO, MIROSŁAW, MISZEWKO STEFANY z terenu gminy Słupno zostały objęte strefą
zagrożenia. Zwracamy szczególną uwagę na nakaz utrzymania
drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk
ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzegamy przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła. Jednocześnie
zwracamy się do mieszkańców się z prośbą o zgłaszanie do sołtysów lub Urzędu Gminy w Słupnie faktu posiadania przydomowych
hodowli drobiu (ze wskazaniem rodzaju drobiu oraz jego ilości).
Informujemy, że na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego,
płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego ustanowione zostały obszary zapowietrzone i zagrożone oraz określone nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.
Zakazy na obszarze zapowietrzonym:
1. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków
oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
3. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
4. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności,
a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze
zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego
lekarza weterynarii
6. transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub
chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza
weterynarii
7. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego,
przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków
żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii

8. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
9. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza
weterynarii
Zakazy na obszarze zagrożonym:
1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia
nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez
zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia
nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym
bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i
wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz
ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego
miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni
bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego,
przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków
żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii
9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza
weterynarii
Obowiązuje nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu
z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz zakaz zakupu drobiu z niewiadomego źródła. (TU)
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PRAWIE TRZY MILIONY POZYSKANYCH
ŚRODKÓW NA INWESTYCJE
Gmina Słupno w ostatnich tygodniach pozyskała ponad dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania
z różnych źródeł. Jest to kwota, pozwalająca nam zrealizować
plany inwestycyjne, które spełnią oczekiwania przede wszystkim
mieszkańców. ”Wyrastamy na lidera pozyskiwanych środków
i tak jesteśmy postrzegani przez innych rządzących w ościennych
gminach - wspomina Marcin Zawadka, Wójt Gminy Słupno - słowa
moich kolegów świadczą o tym, że udało mi się być skutecznym
włodarzem, który potrafi pozyskiwać z każdej strony fundusze.
Postawiłem na apolityczność, profesjonalizm i udowodniłem innym, że droga, którą obrałem jest właściwa. Samorząd rządzi się
swoimi prawami i barwy polityczne nie powinny odgrywać roli”.
Na kwietniowej sesji Rady Gminy Słupno odbyło się między innymi głosowanie nad zmianami do budżetu na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Słupno na lata 2021-2029.
Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dochodów gminy o środki pozyskane w ostatnim czasie przez Gminę Słupno.
Pozyskane fundusze pozwolą na szybsze sfinansowanie długo
wyczekiwanych inwestycji w naszej gminie.
Jednym z ważniejszych dofinansowań zewnętrznych jest pozyskanie
dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Arkadia Mazowiecka –Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu
wraz z infrastrukturą- etap IV”. Dzięki temu ulica Pocztowa w Słupnie łącząca południe gminy z centrum stanie się drogą o wysokim
standardzie i poziomie bezpieczeństwa. Ponadto na tej drodze nastąpi niezbędna przebudowa mostu na rzece Słupiance. Na początNowe Gulczewo, ul. Stepowa
stała w 2019 roku wybudowana – etap od ul. Szlacheckiej do jaru
w kierunku Rosicy wraz z odwodnieniem i wylotem do Rosicy. W lipcu 2020 roku Gmina Słupno złożyła wniosek o dofinansowanie następnego etapu realizacji, a w kwietniu 2021 roku znalazła się na
liście podstawowych zadań rekomendowanych do dofinansowania
w wysokości 50 % tj. około miliona złotych. Prace budowlane już
trwają. Firma BORA zrealizuje tę inwestycję do końca 2021 roku.
Czekamy na rozstrzygnięcie dotyczące dofinansowań między innymi trzech wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały
niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej. Wnioski złożono na kwotę blisko pięć milionów złotych,
z którego zaplanowano: stworzenie Słupieńskiego Centrum Sportowego w Gulczewie, przebudowę ulicy Pałacowej w Gulczewie
oraz budowę kanalizacji sanitarnej PGR Gulczewo. Ponadto złożono
wniosek o przyznanie pomocy finansowej i dofinansowanie ze środBudowa żobka w Nowym Gulczewie
ku marca dokonano rozbiórki starego mostu przez rzekę Słupiankę
w Słupnie. Postawienie nowego mostu rozpoczęło się od wykonania
robót palowych. W kwietniu, po osiągnięciu przez beton wymaganej
wytrzymałości na ściskanie, zostało wykonane badanie próbnego
obciążenia pali. Wynik próbnego obciążenia potwierdził, iż rozwiązanie przyjęte do realizacji zostało prawidłowo zaprojektowane dla
istniejących warunków gruntowych. W badanych palach nie zaobserwowano błędów wykonawczych. Termin zakończenia IV etapu inwestycji to koniec 2021 r.
Jednak to nie wszystkie inwestycje, które już się rozpoczęły wraz
z jego początkiem. Dzięki staraniom Wójta Marcina Zawadki na
ten cel zostały uzyskane kolejne fundusze w wysokości około
osiemset tysięcy złotych. Tym razem dzięki wsparciu wicemarszałka województwa p. Wiesława Raboszuka gmina uzyskała
dotacje z przeznaczeniem na „Budowę żłobka i świetlicy – klubu
w miejscowości Nowe Gulczewo”. Środki z budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego stanowią dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. „Mieszkańcy Nowego
Gulczewa już niedługo będą mogli cieszyć się świetlicą wiejską
oraz żłobkiem – miejscem opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Będzie to drugi żłobek, który powstanie na terenie gminy Słupno
w mojej kadencji” - wspomniał Wójt Gminy Słupno. Na tą chwilę trwają prace związane z jego budową. Planowane zakończenie
inwestycji to II kwartał 2022 roku a planowane otwarcie żłobka
w Nowym Gulczewie dla 20 dzieci to wrzesień 2022r.
Gmina otrzymała również środki od wojewody mazowieckiego p.
Konstantego Radziwiłła w wysokości ponad miliona złotych na
dalszą budowę ulicy Stepowiej w Nowym Gulczewie. Fundusze pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz
Dróg Samorządowych). Należy przypomnieć, że ulica Stepowa zo-

Budowa mostu „nad Słupianką” w Słupnie

ków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2021” na budowę boiska do koszykówki w Święcieńcu.
Wkrótce zostanie rozstrzygnięty wniosek o dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (tzw. FOGR) dla budowy
drogi w miejscowości Szeligi.
Jak co roku Gmina Słupno złożyła również wnioski na dofinansowanie
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Z uwagi na to, że powyższa dotacja jest przeznaczona dla sołectw, które
nie otrzymały wsparcia, w tym roku wnioski dotyczyły miejscowości:
Rydzyno, Miszewko Strzałkowskie i Mijakowo.
Należy też wspomnieć o inwestycjach realizowanych tylko z budżetu Gminy Słupno. Jedną z nich jest II etap budowy ulicy Piastowskiej
i Wawrzyńca Sikory. Prace budowlane trwają. W planach na rok 2021
jest również rozbudowa „Parku nad Słupianką”.
Magdalena Kubacka
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Program ochrony powietrza –
nowe obowiązki dla mieszkańców
PROGRAM OCHRONY
POWIETRZA

nowe obowiązki
dla gmin i mieszkańców

obowiązek likwidacji
UCHWAŁA
„kopciuchów”

UCHWAŁA
ANTYSMOGOWA

Uchwałą nr 115/20 z dnia 8 września

wprowadzenia programu jest przede

1. Inwentaryzacja iwszystkim
wymiana urządzeń
grzewczych poziomów
osiągnięcie
Pod koniec 2020 roku na terenie gminy Słupno została przeprowadopuszczalnych
i grzewczych.
docelowych
dzona inwentaryzacja
indywidualnych urządzeń
Ankieterzy z firmy EkoDialog
odwiedzili
około
3
000
nieruchomości
w celu
substancji szkodliwych w powietrzu,
a
pozyskania danych dot. rodzaju stosowanego ogrzewania. Niesteprzez
to kompleksowa poprawa
ty z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z COVID-19, nie
jakościudało
powietrza
na Mazowszu.
wszystkim mieszkańcom
się złożyć wymagane
informacje
w formie ankiety. Największy
W związku z powyższym
w
celu
weryfikacji
powpływ na jakość powietrza
prawności danych, ujętych w inwentaryzacji, zachęcamy Państwa
mają
samorządy
oraz
sami
do wypełnienia ankiety i dostarczenie jej do tut. urzędu. Wzór dokumentu dostępny jest
na stronie BIP w
urzędu
gminyzwpowyższym
zakładce „formieszkańcy,
związku
mularze do pobrania”
po
raz
pierwszy
w programie
2. Deklaracja o wymianie źródła ciepła
ich obowiązki.
Zgodnie z § 19 ww.określono
Uchwały podmioty
korzystające ze środowiska
oraz osoby fizyczne zobowiązane są do przekazania wójtowi deklaracji o wymianie, bądź instalacji nowych lub dodatkowych źródeł ciepła
we wszystkich budynkach, służących celom mieszkalnym lub gospodarczym, znajdujących się na terenie nieruchomości w przypadku ,
gdy wymiana realizowana jest, bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła. Druk deklaracji dostępny jest na stronie bip
Urzędu Gminy w Słupnie.

Uchwałą nr 115/20 z dnia 8 września
2020 MIESZKAŃCY
r.
Sejmik
Ochrony

Powietrza

(POP)

MIESZKAŃCY

dla

województwa mazowieckiego,
którego

wynikają

zarówno

dla

nowe

gmin,

z

obowiązki

jak

i

dla

mieszkańców. Najważniejszym celem
wprowadzenia programu jest przede
wszystkim

osiągnięcie

dopuszczalnych

i

poziomów
docelowych

substancji szkodliwych w powietrzu, a
przez

to

kompleksowa

jakości

powietrza

na

poprawa
Mazowszu.

Największy wpływ na jakość powietrza
mają

samorządy

oraz

sami

mieszkańcy, w związku z powyższym
po

raz

pierwszy

w programie

określono ich obowiązki.

Od 1 stycznia 2023 r. ‐ zakaz
użytkowania kotłów na węgiel lub
drewno nie spełniających wymogów dla
klas 3,4 lub 5 wg normy PN‐EN 303‐

Od 11 listopada 2017
nowo instalowane kotły
muszą spełniać wymogi
ekoprojektu

kotły klasy 5 wg normy
PN‐EN 303‐5:2012 mogą być
użytkowane do końca ich żywotności

Od 11 listopada 2017 nowo instalowane kotły muszą spełniać
wymogi ekoprojektu
kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 mogą być
użytkowane do końca ich żywotności

GMINA

Województwa

Mazowieckiego przyjął nowy Program

Jednocześnie Program Ochrony Powietrza nakłada obowiązek likwidacji pieców pozaklasowych tzw. „kopciuchów” w ilosci 365 szt/rocznie. W związku z powyższym
gmina Słupno planuje w czerwcu br. uruchomić punkt
konsultacyjno-informacyjny, którego głównym zadaniem
będzie pomoc mieszkańcom naszej gminy w wypełnianiu
wniosków o dofinansowanie wymiany pieców w ramach
rządowego programu „Czyste Powietrze”. Szczegóły będą
dostępne na stronie internetowej urzędu gminy.

•

obowiązek likwidacji
„kopciuchów”

ANTYSMOGOWA

Uchwałą nr 115/202020
z dnia 8 września
2020 r. Sejmik
Województwa
r.
Sejmik
Województwa
Mazowieckiego przyjął nowy Program Ochrony Powietrza (POP) dla
Mazowieckiego przyjął nowy Program
województwa mazowieckiego, z którego wynikają nowe obowiązki
Powietrza
(POP) celem
dla
zarówno dla gmin,Ochrony
jak i dla mieszkańców.
Najważniejszym
wprowadzenia programu
jest
przede
wszystkim
osiągnięcie
poziowojewództwa mazowieckiego,
z
mów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powiektórego poprawa
wynikają
obowiązki
trzu, a przez to kompleksowa
jakościnowe
powietrza
na Mazowszu. Największy wpływ
na
jakość
powietrza
mają
samorządy
zarówno dla gmin, jak i oraz
dla
sami mieszkańcy, w związku z powyższym po raz pierwszy w promieszkańców. Najważniejszym celem
gramie określono ich obowiązki:

•

nowe obowiązki
dla gmin i mieszkańców

PROGRAM OCHRONY
POWIETRZA

•
•

Od 1 stycznia 2023 r.
kominki muszą spełniać wymogi
ekoprojektu, lub być wyposażone w
urządzenie ograniczające emisję pyłu
Od 1 stycznia
r. - zakaz użytkowania
kotłów na
lub drewno nie
do2023
wartości
określonych
wwęgiel
ekoprojekcie

spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
Od 1 stycznia 2023 r. kominki muszą spełniać wymogi ekoprojektu, lub być
wyposażone w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie

Od 1 lipca 2018 zakaz spalania:
•
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
•
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
•
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3mm
•
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie

Od 1 lipca 2018 zakaz spalania:
‐ mułów i flotokoncentratów węglowych oraz
mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,

•

Od 1 stycznia 2028r. zakaz
użytkowania kotłów na węgiel lub drewno
klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012

Od 1 stycznia 2028r.
zakaz użytkowania
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3. Zakaz stosowania dmuchaw do liści
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zakaz stosowania zarówno spalinowych, jak i elektrycznych dmuchaw do liści na terenie całego województwa mazowieckiego. Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe i urzędy.
Korzystanie z tych urządzeń powoduje wzniecanie pyłu, który już
opadł, czyli tzw. „wtórną emisję”. Stosowanie się do zakazu może
być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. upoważnionych
pracowników urzędu gminy, czy inspekcję ochrony środowiska.
4. Przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej oraz zakazu
spalania odpadów i pozostałości roślinnych
Przypominamy, iż w dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r., poz. 9600). Uchwała antysmogowa wskazuje, jakie piece i opał, będą mogły być stosowane,
a które zostaną ograniczone.
5. Wdrażanie planu działań krótkoterminowych
PDK określa m.in. czynności i działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub przekroczenia norm jakości powietrza.
W dniach prognozowanego przekroczenia norm ogłaszane będą alarmy smogowe, o których gmina Słupno będzie informowała mieszkańców za pomocą aplikacji „BLISKO”, jak również za pośrednictwem
strony internetowej urzędu gminy. Zachęcamy również Państwa do
śledzenia informacji w lokalnych mediach, odczytywania alertów SMS
od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz zainstalowania
aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).
Propozycje działań dla mieszkańców przedstawiono na załączniku
graficznym.
(AM)

otwarty dla
Mieszkańców!
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słupnie
na ulicy Pocztowej 7A jest już otwarty!
Mieszkańcy naszej gminy mogą tu w wygodny, bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do PSZOK przyjmujemy
odpady opakowaniowe (szkla- zużyte opony od pojazdów osone, z tworzyw sztucznych, me- bowych (limit 4 szt. rocznie na
talowe, wielomateriałowe zgro- nieruchomość)
madzone w sposób selektywny)
inne odpady problemowe (tone- odpady budowlane i rozbiórkowe
ry, kartridże, płyty CD, termo- z drobnych remontów prowametry)
dzonych we własnym zakresie
w tym gruz (limit 1m 3), czysty
styropian w ilości 4 worków o pojemności 240 l na gospodarstwo
domowe rocznie)
papier i tekturę

zużyte baterie i akumulatory

odpady ulegające biodegradacji zużyty sprzęt elektryczny i elek(liście, trawa, drobne gałęzie)
troniczny
chemikalia (w szczelnych opa- meble i inne odpady wielkogabakowaniach z oryginalną etykie- rytowe
tą) i opakowania po nich
przeterminowane leki

tekstylia i odzież

żarówki i świetlówki

odpady powstałe w wyniku
przyjmowania leków w formie
iniekcji (strzykawki, igły)

Do PSZOK nie przyjmujemy
zmieszanych odpadów komunalnych
odpadów zawierających azbest, papy
odpadów powstałych w wyniku budowy, remontu wymagającego
zgłoszenia/pozwolenia na budowę lub powstałych w wyniku prac
prowadzonych przez wykonawcę robót
szyb, części oraz akumulatorów samochodowych
odpadów pochodzących z działalności gospodarczej
odpadów rolniczych
pni i karp drzew, gałęzi dłuższych niż 1 m

Godziny otwarcia
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

nieczynne

9.00-19.00

8.00-15.00

9.00-19.00

8.00-15.00

8.00-14.00

W PSZOK określony jest sposób przyjęcia odpadów:
1. odpady należy dostarczyć własnym transportem,
2. o wjeździe na teren PSZOK decyduje obsługa punktu,
3. należy zgłosić pracownikowi PSZOK rodzaj dostarczanych odpadów,
4. po ich sprawdzeniu pod względem rodzaju i ilości następuje zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia, rodzaj i ilość odpadów, imię i nazwisko
oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady (na podstawie
dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy), adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
5. po wykonaniu ww. czynności następuje rozładunek odpadów
w miejscu wskazanym przez pracowników PSZOK,
6. odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie
w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną
etykietę umożliwiającą ich identyfikację,
7. należy przestrzegać zaleceń obsługi punktu, zasad bezpieczeństwa, w tym bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł
ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się.
8. odpady przyjmowane są od wytwórcy odpadu komunalnego (właściciela nieruchomości wskazanego w złożonej deklaracji),
9. jeśli odpady dostarcza inna niż wskazana w deklaracji osoba musi
ona dostarczyć podpisane oświadczenie o zgodzie na dostarczenie
odpadów do PSZOK na prośbę i w imieniu właściciela nieruchomości.
PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w następujących
przypadkach:
1. dostarczenia odpadów niepodlegających zbieraniu w PSZOK,
2. jeśli dla nieruchomości, z której pochodzą odpady nie została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
3. dostarczenia odpadów w ilości przekraczającej wskazane limity,
4. jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/
właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazują, że odpady mogą
pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej
5. braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
6. dostarczenia odpadów nieposegregowanych,
7. odmowy okazania dowodu tożsamości,

8. odmowy podania przez dostawcę odpadu wymaganych danych,
9. zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
10. gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
„Odbierz za darmo w PSZOK”-drugie życie odpadów
W PSZOK uruchomiona jest usługa „Odbierz za darmo z PSZOK”, która
wiąże się z istniejącą modą na bycie „eko”. To miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć bezpłatnie przedmioty (rzeczy), które są sprawne,
nieuszkodzone, czyste oraz nie stwarzają zagrożenia dla kolejnych użytkowników. Coś, co dla kogoś jest już zwykłym śmieciem, dla kogoś innego może okazać się czymś bardzo przydatnym. W punkcie mieszkańcy
mogą pozostawić m. in. meble, zabawki, wózki, rowery dziecięce, książki
oraz ceramikę. W Punkcie Napraw będą dokonywane drobne naprawy
rzeczy, które do trafiają do PSZOK. PSZOK daje możliwość ponownego,
bezpłatnego wykorzystania ich przez nowych właścicieli.
Wypożycz bezpłatnie przyczepkę
Dodatkowo dla wygody mieszkańców będzie możliwość bezpłatnego
wypożyczenia samochodowej przyczepki do transportu selektywnie
zebranych odpadów z posesji do PSZOK.
Ścieżka edukacyjna
Głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy na terenie PSZOK zbudowano ścieżkę edukacyjną, która jest świetnym
miejscem do przeprowadzenia lekcji ekologii. Ścieżka została zaprojektowana w taki sposób, aby zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mogły przypomnieć sobie dlaczego tak ważne jest segregowanie
odpadów i pozyskać jak najwięcej informacji na temat prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słupnie PSZOK
w Słupnie zbudowany został w ramach projektu „Organizacja systemu
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 Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość środków
przeznaczonych dla Gminy Słupno wynosi – 186 307,59zł.
Szczegółowe informacje na temat PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu 538-896-966 lub w Urzędzie Gminy. (AS)
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GMINA DBA O BEZDOMNE ZWIERZĘTA
opieki nad osieroconymi pieskami mogą je zobaczyć w hotelu od
poniedziałku do piątku w godz. 8 – 12.
Gmina Słupno i jednostki podległe, takie jak szkoły i przedszkola często angażują się w akcje mające na celu pomóc w opiece nad
zwierzętami. Zarówno Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka”
w Słupnie jak i szkoły podstawowe znajdujące się na terenie gminy
Słupno organizują zbiórki karmy dla bezdomnych psów znajdujących
się w Hotelu w Małej Wsi lub schronisku.
Przed świętami Wielkiej Nocy Gmina Słupno zorganizowała wspólne wsparcie dla samotnych psów. Przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie, 28 marca został
przywieziony transport z artykułami dla zwierząt do Hotelu dla
bezdomnych psów w Małej Wsi. Były w nim ogromne ilości karmy
suchej i mokrej, koce, zabawki oraz akcesoria do pielęgnacji psiaków. Samotne pieski przywitały merdającymi ogonami przybyłych
z prezentami gości, tj. Pani Małgorzatę Sawicką – Przewodniczącą
Rady Gminy, Pana Pawła Baranowskiego – Wiceprzewodniczącego
Rady oraz Panią Bożenę Wernik – Dyrektor GOK Słupno. W akcje,
która okazała się wielkim sukcesem, włączyły się jednostki oświatowe z terenu gminy Słupno oraz mieszkańcy gminy Słupno. Głównym celem tego typu przedsięwzięć jest poprawa komfortu pobytu
psów w schronisku, jednak nie bez znaczenie pozostaje również
możliwość uwrażliwienia mieszkańców na los bezdomnych zwierząt oraz chęć niesienia pomocy zwierzętom. W imieniu samotnych
zwierząt serdecznie dziękujemy darczyńcom. (EG)

Rada Gminy uchwaliła Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Na realizację tego Programu gmina przeznaczyła w 2021 roku 108 000 tys. zł.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, rada gminy, w drodze uchwały
corocznie uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Realizacja zapisów ustawy ma
na celu rozwiązanie złożonego problemu, związanego z bezdomnymi zwierzętami, spowodowanego głównie takimi przyczynami, jak:
niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez
właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskania zwierząt, panujące
mody na dane rasy zwierząt oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Głównym zadaniem gminy jest odławianie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im miejsc w schronisku. Tam są one rejestrowane i sterylizowane, mają także zapewnioną całodobową opiekę.
W tym roku gmina Słupno przeznaczyła 108 tys. zł na opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami. Mieszczą się w tym środki przeznaczone na utrzymanie miejsc w Schronisku dla zwierząt, miejsc
w „Hotelu dla bezdomnych psów” oraz środki przeznaczone na
sterylizację, leczenie i dokarmianie wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt w „Hotelu dla bezdomnych psów”, odbiór i utylizację zwłok
bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych
oraz sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich.
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, ujęto też zalecany przez
ustawę plan sterylizacji zwierząt właścicielskich, który został rozszerzony o kastrację. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, które
pomaga utrzymać populację zwierząt na zrównoważonym poziomie
i zapobiega wzrostowi liczby bezdomnych psów i kotów. Sterylizacja
lub kastracja wykonana po okresie dojrzewania zwierzęcia i w czasie, gdy nie jest ono w okresie godowym, niesie ze sobą minimalne

ryzyko powikłań i chroni przed wieloma chorobami. Nie ma górnej
granicy wieku, w którym sterylizacja lub kastracja jest niemożliwa.
Jedynie stan zdrowia może być przeszkodą. Akcja obejmuje dofinansowanie do sterylizacji, kastracji oraz chipowania i jest prowadzona
przez lecznicę – Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” znajdujący się
w Cekanowie przy ul. Wiejskiej. W ubiegłym roku zabiegowi zostało
poddanych 18 suczek i 31 kotek co kosztowało gminę 8200 zł.
Osobną kategorią wyróżnioną w uchwale są koty wolno żyjące.
Program dokarmiania bezdomnych kotów na terenie gminy Słupno
funkcjonuje już czwarty rok. To swego rodzaju ewenement, bowiem
niewiele gmin w ogóle podejmuje tego typu inicjatywy. W roku
2020 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej wydał 800 kg karmy opiekunom kotów wolnożyjących,
którzy się zgłosili i zadeklarowali, że dokarmiają bezdomne koty.
Ponadto gmina od 2017 roku finansuje akcje sterylizacji – w 2020
roku poddano jej 13 kotów wolno żyjących.
W 2020r. gmina przeznaczyła na realizację zadań Programu blisko 97
tys. zł, w tym na bieżące utrzymanie zwierząt w schronisku i w „Hotelu dla bezdomnych psów” w Małej Wsi ok 45 tys. zł. W ubiegłym
roku w schronisku i Hotelu przebywało łącznie 21 psów. Dla 6 udało
się znaleźć nowe i kochające domy. Na zlecenie gminy lecznica z Cekanowa zajmowała się pomocą zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, chorymi zwierzakami znalezionymi przez
mieszkańców, zapewniała opiekę weterynaryjną psom w Hotelu
w Małej Wsi oraz wykonywała zabiegi sterylizacji zwierząt właścicielskich oraz kotów wolno żyjących. Na te cele wydano ok. 20 tys.
zł. Prawie 5 tys. przeznaczono na dokarmianie kotów wolnożyjących.
Odbiór i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych kosztował gminę ok. 3,5 tys. zł.
Gmina Słupno przywiązuje dużą wagę do opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Poza ww. działaniami, prowadzi również akcje
edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Osoby chcące wspomóc
„Hotel dla bezdomnych psów” w Małej Wsi lub osoby chętne do

Rachmistrz telefoniczny –
o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?
Osobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od początku maja zaczną dzwonić do
mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne
zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań się spodziewać i czy możemy
prosić rachmistrza o inny termin rozmowy.
Pytania wyłącznie z formularza spisowego
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie https://
spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on
wychodzić poza ten zakres i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego
czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy.
Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się
ona w częściach formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie
mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości
rachmistrza można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin rozmowy.
Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić
o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować
się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję –
na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego
do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).
Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz
okazał się oszustem.

Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po
wypełnieniu obowiązku spisowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto
wesprzeć działania statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki
badań statystycznych służą przecież całemu społeczeństwu.
Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań ankietowych też
mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej do nas osoby.
W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo
z Urzędem Statystycznym w Warszawie.
Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakresie poszczególnych badań na stronie
internetowej: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/
Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do odwołania są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie. (WBS)
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ZŁOTE GODY W GMINIE SŁUPNO
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i przenieść ją przez całe życie” - K.I.Gałczyński.
W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną i wynikające
z niej obostrzenia uroczystość w Gminie Słupno miała odmienną
formę. Odznaczonych zostało 8 par z terenu gminy Słupno, które
związek małżeński zawarły przed 50 -laty. W dniu 24 marca 2021
r. Marcin Zawadka- Wójt Gminy Słupno wręczył medale 5-ciu pa-

rom, które wyraziły zgodę na uroczyste przekazanie oznaczeń. Pary
małżeńskie były zgodne co do tego, że jednymi z najważniejszych
rzeczy w małżeństwie jest cierpliwość i akceptacja wad drugiej
osoby. Małżonkowie zostali uhonorowani dyplomami i medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie. Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym
związku małżeńskim przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W Jego imieniu dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w naszej
gminie Wójt. „Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliśmy w ciągu wspólnego życia. Składamy Wam, Drodzy Jubilaci, gratulacje za chlubne przeżycie
tak pięknej, wspólnej drogi życia” – podkreślił wójt Marcin Zawadka.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności. (MK)

Spisz się przez Internet
i wygraj samochód!
Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przez Internet, nie tylko realizujesz
obywatelski obowiązek, ale również masz szansę na spełnienie
motoryzacyjnego marzenia! Główną nagrodą loterii NSP 2021 są
samochody osobowe. Oprócz auta można wygrać również bony
na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.
Spisując się przez Internet zyskujesz szansę na wygranie jednej
z wielu nagród. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się, pobierz unikatowy kod i zgłoś chęć udziału w loterii NSP.
WAŻNE – do udziału w loterii wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), na które wysyłany jest unikatowy kod.
Jak wziąć udział w loterii?
To proste:
• wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i spisz się w dogodnej dla
siebie chwili,
• po zakończeniu formularza spisowego, potwierdź chęć uczestnictwa w loterii,
• pobierz i zachowaj unikatowy 10-znakowy kod uprawniający do
udziału w loterii,
• zgłoś go na stronie https://loteria.spis.gov.pl/ w terminie od 22
kwietnia do 7 lipca 2021 r.
• oglądaj transmisje online z losowań na YouTube i Facebook na
profilach GUS i sprawdź, czy wygrałeś!
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym
masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej
liczbie losowań! Osoby, które zgłoszą kod do loterii najpóźniej do 5
maja 2021 r. wezmą udział we wszystkich 7 losowaniach.
Terminy losowań i szczegóły sprawdzisz w regulaminie dostępnym
na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. Będzie o nich też przypominać
Główny Urząd Statystyczny w swoich mediach społecznościowych.
Pierwsze losowanie już 7 maja!

Co można wygrać?
Nagrodami w loterii będą bony na zakupy o wartości 500 zł lub
1000 zł. W losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca
2021 r., do szczęśliwców trafi 16 samochodów osobowych Toyota
Yaris - po jednym dla każdego województwa. W losowaniu finałowym wezmą udział wszystkie zarejestrowane zgłoszenia.

Nie zwlekaj! Spisz się przez Internet już dziś na https://spis.gov.pl/
i zwiększ swoje szanse na wygraną!
Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię loterii dostępną pod numerem 22 871 99 21 (czynna w dni robocze w godz. 9.00–17.00, koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub poszukaj informacji na
stronie https://loteria.spis.gov.pl/. (WBS)
Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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Bociany wróciły do
Gminy Słupno
Gniazdo bocianie na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej, Wodnej
w Borowiczkach Pieńkach i Wawrzyńca Sikory w Liszynie pamiętamy wszyscy chyba od zawsze. Przez lata „urosło” ono tak, że
groziło przewróceniu. Po kilkukrotnie wysyłanej korespondencji
pracownicy Zakładu Energetycznego próbowali go nieco zmniejszyć. Jednak konstrukcja platformy uległa zniszczeniu i zawaliła
się całkowicie. To wzbudziło niepokój wśród mieszkańców i doprowadziło do wielu interwencji, w tym Wójta - Marcina Zawadki. W efekcie Energetycy zamontowali nową platformę tuż przed
powrotem bocianów. I chociaż były ogromne wątpliwości czy nasze „zwiastuny wiosny” powrócą na swoje miejsce to spieszymy
z informacją, że są już w naszej gminie. Powróciły do swojego
gniazda w Borowiczkach Pieńkach. Z tej okazji Wójt Gminy Słupno
ogłosił konkurs fotograficzny pn. „Bociany w Gminie Słupno”. Termin składania prac upłynął 7 maja 2021 r. Poniżej przedstawiamy
nagrodzone fotografie naszych mieszkańców. (MK)

I miejsce - Alicja Chmielewska

II miejsce - Aleksander Bojarski

III miejsce - Hania Gołębiewska
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„ROWEROWY MAJ” ZNOWU W SŁUPNIE
Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w 2014 roku w Gdańsku. Od tego czasu liczba miast, placówek i dzieci biorących
udział w kampanii rośnie z roku na rok. Mowa oczywiście o akcji
Rowerowy Maj, która promuje zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Poprzez
zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower
jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.
W 2019 roku w Słupnie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Liszynie. Rok temu wydarzenie to, ze względu na wybuch pandemii koronawirusa, nie odbyło się. Tym razem jest inaczej. Inicjatorzy
kampanii już w styczniu wyznaczyli datę rozpoczęcie tegorocznej kampanii rowerowej i uwzględniając obostrzenia panujące w całym kraju
dopuszczono możliwość uczestnictwa w kampanii nawet w przypadku
nauki zdalnej. Zasady są bardzo proste - uczestnik, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy

deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. W razie nauki zdalnej warunkiem udziału w akcji jest
30-minutowy przejazd i rejestracja w aplikacji mobilnej.
W projekcie zgłosili swój udział uczniowie i nauczyciele ze wszystkich naszych placówek: Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej
w Liszynie, Szkoły Podstawowej im. Arcybiskupa Nowowiejskiego
w Słupnie. W tym roku do akcji zgłosiły się również przedszkolaki
z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka: w Słupnie. Kampania rozpoczęła się 4 maja 2021 roku i potrwa do 24 maja 2021 r.
Po weekendzie majowym ponad 200 uczniów z terenu gminy Słupno
ruszyło na rowery, deskorolki i hulajnogi. Najmłodsi codziennie rano
przyjeżdżają do placówki, natomiast starsi po skończonych lekcjach
jeżdżą co najmniej 30 minut dziennie. Swoje wyniki wysyłają nauczycielom z zainstalowanej aplikacji mobilnej. Warto zauważyć, że efekty i korzyści Rowerowego Maja są odczuwalne nie tylko dla uczniów
i szkół, ale również dla środowiska. Po ubiegłorocznej, wymuszonej
przez pandemię przerwie, uczniowie wrócili z jeszcze większym en-

tuzjazmem i ze zdwojoną energią. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie
nam dopisywała przez cały czas trwania kampanii a nawet dłużej.
Dla każdego uczestnika przygotowane zostały pakiety startowe przez
Gminny Klub Sportowy DELTA Słupno oraz Klub Sportowy GREENS Słupno. Dzienniczki, plakaty i naklejki zostały profesjonalnie wykonane przez
Mazowieckie Centrum Nadruku. Sponsorem nagród indywidualnych jest
INFO Płock TV i GOR-TECH Rental. Natomiast grupowe nagrody przygotuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie i Gmina Słupno.
Dodatkowo Agencja Eventowa RECON wesprze w organizacji Happeningu Wiosennego w dniu 30 maja 2021 r. na którym nastąpi rozdanie nagród– szczegóły na okładce biuletynu.
Co prawda zgłoszenia do akcji przyjmowane były do końca miesiąca
kwietnia, jednak zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego
i uczestnictwa w kampanii na swoim rowerze lub korzystając ze stacji
rowerowej w Nowej Gulczewie. Gmina Słupno na rowerach miejskich jest
już widoczna w Płocku i okolicach. Dlatego warto korzystać z pięknego
słońca i wskoczyć na rower, rolki, hulajnogę lub deskorolkę.
Magdalena Kubacka

WSZYSTKIM, KTÓRZY W TEN WEEKEND ZACZNĄ JEŹDZIĆ ROWEREM PRZYPOMINAMY.
Przed pierwszą jazdą rowerem po zimie warto sprawdzić stan techniczny roweru a przede wszystkim:
• Stan ogumienia – ważne czy opony nie są popękana, sparciałe lub przetarte. Dodatkowo warto sprawdzić czy
w oponach jest odpowiednie ciśnienie( każdy z producentów podaje zakres ciśnienia jaki powinien być w oponie,
wartość ta podana jest na boku opony), jazda na za niskim lub za wysokim ciśnieniu skutkuje uszkodzeniem opony,
dętki a w skrajnych przypadkach obręczy;
• Stan hamulcy – warto sprawdzić czy klocki hamulcowe nie są zużyte, lub hamulec poprawnie pracuje – czy któryś
z klocków nie jest krzywo ustawiony przez co trze cały czas o obręcz lub tarcze hamulcową, jednocześnie jesteśmy
wstanie sprawdzić czy koła i tarcze nie są krzywe;
• Stan ogólny roweru – czyli sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych. Warto dokręcić śruby w mostku, oraz koła.
Elementy te potrafią się poluzować podczas zwykłej jazdy samoistnie.
• Dodatkowo możemy sprawdzić czy przerzutki poprawnie pracują, a wzrokowo możemy sprawdzić stan łańcucha, czy
niema nalotu rdzy tak samo linki od przerzutek i hamulcy.

MONDAR
Firma MONDAR świadczy usługi
Minikoparką o masie 2,6 tony. Posiadam
łyżki 30 i 45 cm oraz skarpówkę.
Dodatkowo dysponuję wywrotką
o ładowności 3,5 tony.
Doświadczony operator wykona wszelkie
prace ziemne szybko i dokładnie.
Polecam
Dariusz Matusiak
MONDAR

tel. 728 723 420
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Szkoła Podstawowa w liszynie

Zdalnie, czyli ciekawie
Minął kolejny miesiąc, gdy po szkolnych korytarzach przechadzała
się tylko cisza. Za to nitki internetowej sieci aż naprężają się od
ciężaru przesyłanych przez nie wieści. Bo cisza w klasach nie oznacza, że w szkole, czyli całej społeczności, nic się nie dzieje.
Wiele domów zamieniło się w prawdziwe kuźnie talentów, nie tylko
dzieci ale i dorosłych, pokazując pomysłowość i kreatywność. Aktywności proponowane przez szkołę i instytucje działające na rzecz
edukacji dawały często szansę na wspólne działanie. Dzięki temu
właśnie jeden z naszych pierwszoklasistów, Antoni Zuchora, dwukrotnie stanął na podium w konkursach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej. Najpierw w grudniu
2020 r. w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych razem
z rodziną zajął III miejsce. W kwietniu natomiast z pomocą mamy wykonał piękny rysunek, odzwierciedlający prostotę i piękno naszego
kościoła parafialnego, dzięki czemu zajął II miejsce w diecezjalnym
konkursie pn. Mój kościół parafialny.
Gratulujemy i dziękujemy nie tylko tej rodzinie, ale wszystkim, którzy
na co dzień, a zwłaszcza w okresie pandemii, wspierają swoje dzieci
i wspólną pracą pokazują im, że warto angażować się w różnorodne
akcje dla radości tworzenia i własnej satysfakcji!
Z pewnością taką pomoc otrzymywali też uczestnicy tygodnia z ekologią trwającego od 19 do 23 kwietnia. W tych dniach nasi młodsi
uczniowie układali wiersze o przyrodzie (nagrania z wierszami w wykonaniu autorów na naszej stronie internetowej), a także pokazali,
jak ważny i przydatny jest recykling, tworząc ,,Recyklingowe cudeńko’’- zabawę z odzysku.
Starsi uczniowie mogli pokazać swoją wiedzę podczas lekcji wychowawczych, w trakcie których oprócz pogadanek tworzono
plakaty, prezentacje. Mieli też okazję napisać list do Matki Ziemi
z okazji jej święta. Ponadto, w Dniu Ziemi, punktualnie o 15.00,
wielu z nich stanęło do eko-wyścigu, rozwiązując jak najszybciej
krzyżówkę online dotyczącą zagadnień przyrodniczo- geograficznych. Na najszybszych czekały nagrody. Po zmaganiach można
było się zrelaksować na świeżym powietrzu, dając dowód trafności poetyckich spostrzeżeń:

„Pokręcę się po Liszynie...
Zatrzymam się, okiem rzucę....
Podejdę, przystanę, zawrócę...
Szybko albo powoli...
Odwrócę się na pięcie...
ZOSTANĘ I ZROBIĘ ZDJĘCIE
LISZYNA ALBO OKOLIC...
Będzie rano...albo po zmierzchu...
Jasno będzie...będzie ciemno...
I wte i wewte, to tam, to tu...
Pokręcę się tu... razem z Ziemią.”(M. R.)
A efektem tego „kręcenia się” jest piękna galeria zdjęć nadesłanych
na konkurs fotograficzny ,,Moja Ziemia’’.
Natomiast od Pani Bibliotekarki usłyszeliśmy zachętę: „Pokaż mi
swoją biblioteczkę”. Na takie wyzwanie w Dniu Książki i Praw Autorskich czytelnicy uchylili lekko drzwi swego czytelniczego kącika. Jak
się okazało, u niektórych są taaakie duuuże, u innych troszkę mniejsze, ale wszystkie naprawdę ciekawe. Najważniejsze, że są i dostarczają prawdziwej radości. W świecie e–booków i gier komputerowych
na szczęście znajdujemy miejsce na półkach dla lektur (nie tylko obowiązkowych, słowników, bajek… Pokazujemy, że czytanie nie wyszło
z mody - nadal ma sens i daje supermoc!
Zapewne chętnie po książki sięgają także „młodzi literaci”, którzy np.
przystąpili do międzyszkolnego konkursu „Moje supermoce”, w którym wśród starszych Małgosia Babecka zajęła I miejsce, a wśród
młodszych Adaś Gryglewicz – II miejsce, Gracjan Kokoszkiewicz
otrzymał wyróżnienie.
W czasach, gdy na razie o dalekich wyjazdach możemy tylko nieśmiało myśleć, namiastką takiej podróży był udział w niemieckojęzycznym projekcie. Jako jedna z siedemnastu szkół w Polsce
zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w niemiecko - polskim projekcie edukacyjnym „Deutschland Online” organizowanym przez
Magdalenę Antoniewicz - Koordynatorkę Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę oraz
Polską Akademię Rozwoju.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczniów polskich szkół na
temat Niemiec poprzez warsztaty językowo-kulturoznawcze prowadzone w języku niemieckim przez panią Johannę Roppelt i Julię Lehnen. W warsztatach online w szkole w Liszynie uczestniczyły klasy
VII i VIII. Podczas lekcji wolontariuszki przybliżyły – wykorzystując
przygotowaną wcześniej prezentację - zagadnienia geografii i kultury
Niemiec, dzięki czemu uczniowie rozwijali kompetencje rozumienia ze
słuchu i czytania ze zrozumieniem. Na koniec zajęć uczniowie wzięli
udział w quizie wiedzy na temat Niemiec oraz sprawdzili swoje umiejętności językowe podczas rozmowy z wolontariuszkami projektu.
Dzisiaj, po wielu miesiącach zdalnej nauki, mimo różnorodnych problemów: ze sprzętem, dostępnością i szybkością internetu, wykorzystaniem narzędzi TIK i platform edukacyjnych, możemy powiedzieć,
że na pewno wielu uczestników edukacji online, zarówno uczniów jak
i nauczycieli, bardzo zaprzyjaźniło się z nowoczesnymi technologiami. Potrafią skutecznie i ciekawie wykorzystywać je nie tylko do realizacji podstawy programowej.
Dowodem jest kolejna akcja – tym razem poświęcona obchodom Święta
Konstytucji 3 Maja. Z zaprezentowanych w sieci aktywności płynie prawdziwy patriotyzm – gotowość młodych Polaków do mówienia o swej Ojczyźnie, działania dla jej dobra i pokazywania jej niepowtarzalności.
Relacje z wydarzeń organizowanych przez społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie można śledzić na stronie internetowej: spliszyno.pl oraz na szkolnym facebooku. Serdecznie zapraszamy.
Tekst współredagowany przez:
Malwinę Adamską, Elżbietę Dziub, Ewelinę Grzelak,
Ewę Popowską, wykorzystano wiersz Małgorzaty Różańskiej

Szkoła Podstawowa w Słupnie

Konkurs literacki Moje SUPERMOCE
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Szczęścia - 20 marca
Szkoła Podstawowa im.abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie podjęła
szereg działań profilaktycznych mających na celu wdrażanie uczniów
do poszukiwania swoich zalet, doświadczania szczęścia oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze, m.in. w klasie 6a – uczniowie przygotowali prace plastyczne, z których powstał plakat Międzynarodowy Dzień Szczęścia, lekcje
plastyki w klasach 4 poświęcone tematyce szczęścia, które można
znaleźć w galerii biblioteki szkolnej pod poniższym linkiem: http://pracazdalna.spslupno.pl/4a/biblioteka/ oraz zamieszczane były posty na
Facebooku Pedagogszkolny SP Słupno mające za zadanie inspirować
uczniów do myślenia o tym, co ich uszczęśliwia.
Ponadto ogłoszony został konkurs literacki Moje SUPERMOCE
dla uczniów wszystkich szkół gminy Słupno. Konkurs spotkał się
z dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców. Jury
po trudnych i burzliwych obradach podjęło decyzję o nagrodzeniu
poszczególnych uczniów:
Klasy 1-4
I miejsce – Michalina Miaśkiewicz – Szkoła Podstawowa im. abp.
A.J. Nowowiejskiego w Słupnie
II miejsce – Adam Gryglewicz – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
II miejsce – Krzysztof Rokicki – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J.
Nowowiejskiego w Słupnie
III miejsce – Eryk Gryckiewicz – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J.
Nowowiejskiego w Słupnie
III miejsce – Filip Grabowski – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J.
Nowowiejskiego w Słupnie
Wyróżnienie:
1. Zuzanna Szczutowska – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie
2. Marcelina Góralska – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie
3. Gracjan Kokoszkiewicz - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
4. Emilia Fronczak – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie
Klasy 5-8
I miejsce – Małgorzata Babecka – Szkoła Podstawowa im. Ziemi
Mazowieckiej w Liszynie
II miejsce – Maja Cybulska – Szkoła Podstawowa im. Małego Po-

wstańca w Święcieńcu
II miejsce – Julia Turkowska – Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
III miejsce – Bartosz Kościuk – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J.
Nowowiejskiego w Słupnie
Wyróżnienie:
1. Kacper Świderski – Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie

2. Iga Cybulska – Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca
w Święcieńcu
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe - książki o wspieraniu poczucia własnej wartości, wiary w siebie, wytrwałości oraz odwagi
w podążaniu za swoimi marzeniami wraz z grą edukacyjną Słowny
turniej, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy wraz z medalami Mam SuperMoc. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!
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Szkoła Podstawowa w Święceńcu

Co nowego w Święcieńcu?
Nasza pandemiczna rzeczywistość trwa. Nadal uczymy się zdalnie,
przynajmniej większość z nas, nadal nie mamy możliwości bezpośredniego spotkania z nauczycielami, z koleżankami i kolegami. To
smutne, ale nie wyłącza nas z życia społecznego. W marcu i kwietniu wiele się u nas działo – on-line i nie tylko.

przeszkoda. Przygotowali ciekawe plakaty i prezentacje, które
zamieścili na stronach www szkoły. Dla całej społeczności szkolnej była to znakomita okazja do zapoznania się z tymi ciekawymi
irlandzkimi tradycjami. Warto bowiem poznawać tradycje innych
narodów.

W pierwszych dniach marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie pod hasłem „Tradycje Wielkanocne”, organizowanym
przez POKIS w Płocku. Dzieci przygotowały przepiękne prace, co
ważne wykonane z ekologicznych materiałów. Miały więc okazję
poszerzyć nie tylko swoją wiedzę o wielkanocnych zwyczajach i obyczajach, ale także zgłębić tajniki ekologii. Również tegoroczny Dzień
Kobiet nie był taki jak zwykle. Tylko dziewczyny z klas I-III miały możliwość świętowania ze swoimi kolegami i nauczycielami. Było wesoło
i bardzo smacznie. Słodycze, pizza, napoje pozwoliły chociaż na chwilę zapomnieć o tym, że świat jest nieco inny niż rok temu. Pozostali uczniowie świętowali on-line. Tą drogą chłopcy składali życzenia
swoim nauczycielkom i koleżankom.
Wraz z początkiem wiosny nie zapomnieliśmy także o naszych „braciach mniejszych”, czyli o zwierzakach. Dzieci włączyły się do akcji
„Wiosenna paka dla zwierzaka”. Pierwszaki przygotowały plakat informacyjny, a pojemnik szybko zapełnił się psimi i kocimi przysmakami.
Pozostając przy odżywianiu, warto wspomnieć, że najmłodsi uczniowie naszej szkoły systematycznie rozwijają własną odpowiedzialność
za zdrowe odżywianie. W marcu brali udział w zajęciach, na których
przygotowywali śniadania i uczyli się jak powinno wyglądać zdrowe
odżywianie. Piramida żywienia nie ma już dla nich tajemnic.
W kolejnych dniach marca obchodziliśmy Dzień św. Patryka – już
niestety wszyscy on-line. Jednak dla naszych uczniów to żadna

W obliczu zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy przyszedł czas na
życzenia świąteczne. Dzieci przygotowywały kartki i pisały w nich
swoje własne życzenia dla koleżanek i kolegów oraz nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
Bardzo ważnym, wydarzeniem dla uczniów klasy VIII był próbny egzamin ósmoklasisty. W dniach 17-19 marca zmagali się oni z zadaniami z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Stres
związany z egzaminem został nieco zniwelowany poprzez możliwość
spotkania się po wielu tygodniach izolacji.
W kolejnych dniach witaliśmy wiosnę. Uczniowie z klas I-III dodali
swoją małą cegiełkę dla Ziemi, sadząc bratki wokół szkoły. W klasach natomiast pojawiły się piękne wiosenne gazetki i plakaty.
Uczniowie naszej szkoły są bardzo świadomi i wrażliwi, dlatego chętnie wzięli udział w „Dniu kolorowej skarpetki”, czyli dniu osób z zespołem Downa. Kolorowa skarpetka stała się symbolem akceptacji
drugiego człowieka takim, jakim jest. Dzieci w kolorowych skarpetkach pokazały, że potrafią być tolerancyjne, wyrozumiałe i pokazały,
że mają szacunek dla tych, którzy są inni.
Młodzi miłośnicy literatury z klasy III wzięli udział w akcji organizowanej przez bibliotekę szkolną – Wiersze Jana Brzechwy. Nie tylko
recytowali, ale także prezentowali utwory w formie krótkich dram.
Pozwoliło to im na poznanie pięknej twórczości J. Brzechwy i budowanie wrażliwości na słowo.

Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy nauczyciele z naszej szkoły wzięli
udział w projekcie, w którym złożyli życzenia, prezentując swoje wiosenne fotografie: jedna literka – jedno zdjęcie. Podobną akcję nauczycie zorganizowali w Światowym Dniu Autyzmu. Wtedy na stronach
www pojawiły się zdjęcia naszych pedagogów, którzy prezentowali
hasło: „Razem dla autyzmu”. Nauczyciele pokazali w ten sposób swoim uczniom, że nadal są z nimi, mimo że po drugiej stronie monitora.
Szkoła przystąpiła także do ogólnopolskiego projektu „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Szkoła odpowiedzialna cyfrowo to wspólnota
uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.
Z okazji Święta Ziemi Klasy: II i III wykonały plakaty ukazujące
piękno krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego. Odbyli
„lekcję nieśmiecenia”, której celem jest przede wszystkim zbudowanie proekologicznych postaw i nawyków, związanych z segregacją odpadów. Przekazaliśmy również zebrane nakrętki dla
Fundacji Portal-FM Pomagamy Dzieciom. Dla naszych uczniów to
bardzo ważne, żeby być eko.
Pandemia niesie wiele zagrożeń związanych z izolacją, brakiem kontaktów społecznych, brakiem ruchu. Dyrektor i nauczyciele starają
się temu przeciwdziałać. Dlatego szkoła włączyła się do kampanii
„Depresja – widzę, rozumiem, pomagam”. W ramach kampanii będą
odbywały się zajęcia z wychowawcami, psychologiem – z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, po to, aby przybliżyć uczniom i rodzicom te poważne problemy i związane z nimi zagrożenia.
W dbałości o zdrowie naszych uczniów w kwietniu wszystkie klasy miały
spotkanie on-line z dietetyczką - Panią Joanna Domańską, która wyjaśniła jak zdrowo odżywiać się w czasie zmniejszonej aktywności fizycznej.
Nie zapominamy także o duchu rywalizacji. Bardzo ciekawym doświadczeniem był dla dzieci dzień liczby , który obchodzony był jeszcze w marcu. Uczniowie rozwiązywali matematyczne zagadki, przygotowywali plakaty dotyczące liczby π, a całemu przedsięwzięciu
przewodniczyła Pani Marlena – nauczycielka matematyki.
Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych. 16. kwietnia br.
klasy V-VIII wzięły udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego Big Challenge. Konkurs sprawdza ogólną znajomość języka angielskiego oraz wiedzę o tradycjach i kulturze krajów anglojęzycznych.
Test składał się z rozumienia tekstu słuchanego i pisanego. Czekamy
na ranking ogólnopolski, ale analizując wyniki indywidulne uczniów,
możemy powiedzieć, iż bardzo dobrze poradzili sobie w konkursie.
Uczennica klasy VIII – Maja Cybulska – zajęła drugie miejsce w konkursie „Moje supermoce”, a jej siostra Iga – uczennica klasy VI – zdobyła w nim wyróżnienie. Czekamy także na rozstrzygnięcie konkursu
literackiego „Okno”, w którym wzięły udział dwie uczennice klasy
VIII: Maja Cybulska i Oliwia Pietrzak.
Tak więc w ostatnich dwóch miesiącach w Święcieńcu wiele się działo. Ani uczniowie, ani nauczyciele nie chcą „spocząć na laurach”. Staramy się być aktywni, aby powrót do nauki stacjonarnej i kontaktów
społecznych był jak najłatwiejszy.
Renata Adamkiewicz

Egzamin ósmoklasisty oczami ósmoklasistów ze Szkoły
Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się już w tym miesiącu, będzie trwał
od 26-28 maja 2021r. Przygotowania do tego ważnego egzaminu
były inne niż w latach ubiegłych, odbywały się głównie dzięki nauce
zdalnej, dlatego też w tym roku ograniczono zakres tematyczny podstawy programowej, zmniejszono liczbę wymagań szczegółowych.
Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu: Maja Cybulska, Oliwia Pietrzak, Amelia Drajkowska i Katarzyna Zwierzchowska, jako tegoroczne ósmoklasistki bardzo dokładnie
przeanalizowały nowe wymagania i postanowiły podzielić się swoim
doświadczeniem z innymi uczniami klas ósmych. Wspólnie stworzyły
poradnik ósmoklasisty, w którym szczegółowo przedstawiły zakres
tematyczny każdego z egzaminów, opisały swoje przemyślenia i dobre rady dla innych uczniów. W ten sposób powstało interesujące
czasopismo, które zostało rozesłane po szkołach powiatu płockiego
i miasta Płock. Autorzy otrzymali słowa podziękowania od nauczycieli i ich uczniów za materiał, który jest analizowany podczas godzin
wychowawczych w klasach ósmych.
Publikacja zyskała rozgłos również dzięki telewizji infoPłock.TV, nastolatki udzieliły wywiadu, w którym przedstawiły najważniejsze
aspekty związane z egzaminem kończącym edukację w szkole podstawowej, jak również nakreśliły swoje plany na przyszłość.
Na łamach Głosu Słupna, nasze ósmoklasistki chciałyby przypomnieć
innym uczniom kilka podstawowych informacji na temat egzaminu:
• 26 maja br. (środa), jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
• 27 maja br.(czwartek), jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

•
•

•

•
•
•
•

•

28 maja br. (piątek), jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem, przeznaczony do
zapisywania odpowiedzi. Dodatkowo na egzaminie z matematyki
każdy zdający powinien posiadać linijkę. Rysunki wykonuj długopisem. Nie używaj ołówka.
Możesz wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na
podłodze.
Nie możesz wnieść na salę egzaminacyjną telefonu, smartfona
ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Powinieneś mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość
(np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego uczeń zamieszcza
kod ucznia i numer PESEL. Na stoliku będzie przygotowana wizytówka z potrzebnymi danymi. Nie podpisuj arkusza egzaminacyjnego imieniem i nazwiskiem!
Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący
zespołu nadzorującego przypomni o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi i wyznaczy dodatkowy
czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy
mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie).

Pamiętajcie o wypoczynku i dobrym humorze!
Powodzenia życzą: Maja, Oliwia, Amelia, Kasia.
Więcej informacji dotyczących wymagań egzaminacyjnych znajduje
się w Poradniku Ósmoklasisty, osoby zainteresowane otrzymaniem
poradnika, prosimy o kontakt e-mailowy: spswiecieniec@op.pl.
Autor artykułu: Marzena Woźniak-Trojanowska
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GREENS SŁUPNO WRACA
DO TRENINGÓW

SPORTOWE
ŻYCIE DELTY
SŁUPNO
W DOBIE

KORONAWIRUSA

Rok 2020 to specyficzny czas ze względu na pandemię CORONAWIRUSA. Zamknięte szkoły, hale sportowe, hotele i inne obiekty użyteczności publicznej nie pozwalały w pełni realizować założonych
planów. Mimo trudnego czasu wiele udało nam się zrobić.
Po raz pierwszy zawitaliśmy do słonecznej, położonej nad Adriatykiem, Chorwacji. W Polsce obowiązkowo, jak co roku Augustów. Chętnych na wyjazd ponownie więcej niż miejsc. Greens to nie tylko zabawa
poprzez podróże ale również, a może przede wszystkim rywalizacja
w naszej ulubionej dyscyplinie jaką jest koszykówka. Uczestniczyliśmy w zmaganiach ligowych dziewcząt i chłopców Warszawskiego
Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego. W ramach urozmaicenia zajęć sportowych rozpoczęliśmy zajęcia z lekkiej atletyki,
prowadzone przez Panią trener.

Niestety rok 2021 nie przyniósł większych zmian co do obostrzeń związanych z pandemią. Tradycyjnie wsparliśmy WOŚP, a w lutym po złagodzeniu zakazów udało nam się zorganizować zimowe zgrupowanie
w Małem Cichem. Jazda na nartach i snowboardzie wypełniały czas.
Wróciliśmy również do koszykówki biorąc udział w turnieju, w Warszawie. W silnie obsadzonym turnieju zajęliśmy 4 miejsce. Zawodniczkom
należą się ogromne brawa za zaangażowanie i wolę walki.
Klasyfikacja końcowa:
1. LA BASKET 09
2. UKS 4 ŁOMŻA
3. MUKS Piaseczno
4. GREENS Słupno
5. Jedynka Marki
6. LA BASKET 10
Dalsze plany na 2021 rok, to pomimo panującej w dalszym ciągu pandemii, aż 4 turnusy:
• TURNUS I, Chorwacja – Węgry, termin: 29.06 – 06.07.2021 r.
• TURNUS II, Gdynia, ZGRUPOWANIE SPORTOWE termin: 18 –
25.07.2021 r.
• TURNUS III, Augustów, termin: 01 – 08.08.2021 r.
• TURNUS IV, Półkolonie, termin: 16 – 20.08.2021 r.
Czekamy aż zrobi się ciepło, aby móc kontynuować zajęcia z lekkiej
atletyki na przyszkolnym orliku. Jak widzicie mimo wielu obostrzeń
związanych z COVID-19 w dalszym ciągu działamy na rzecz rozwoju
dzieci i młodzieży.
Do zobaczenia na sportowo – wypoczynkowej trasie.
Grzegorz Gomułka – Prezes GREENS SŁUPNO

KS WILKI SŁUPNO Z NOWĄ SENIORSKĄ
KADRĄ PIŁKARSKĄ
Koronawirus bezapelacyjnie sparaliżował cały świat. Jedną z branży, która przechodzi obecnie największy kryzys jest świat sportu,
nie tylko zawodowego ale i tego na ‚niższym szczeblu’.
Kryzys dopadł również KS Wilki Słupno. Najbardziej ucierpiała sekcja
pływacka HydroWilki. Mimo wielu restrykcji staraliśmy się utrzymać
sekcję pływacką oraz piłkarską na tyle, na ile to było możliwe, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Pływanie i treningi piłkarskie zmuszeni byliśmy tymczasowo zastąpić ćwiczeniami w domu,
bieganiem, spacerami, jazdą na rowerze. Nie poddawaliśmy się i gdy
tylko baseny i orliki się otwierały wracaliśmy, by przywracać formę
sportową naszych zawodników.
W lipcu 2020 w KS Wilki Słupno otworzyliśmy również sekcję piłkarską dla seniorów. Otwarcie takiej sekcji sprawiło, że również osoby
dorosłe mogły wyjść z domu po to, by uprawiać sport w postaci treningów piłkarskich i ogólnorozwojowych pod okiem wykwalifikowanej
kadry trenerskiej.
Obecnie seniorska sekcja piłkarska liczy 24 zawodników, z czego dużą
część stanowią mieszkańcy Gminy Słupno.
Planem i założeniem KS Wilki Słupno na 2021 rok to rozwijanie sekcji

Pandemia mocno zmieniła życie wielu ludzi, nie ominęła również
sportowców. Można odnieść wrażenie, że świat sportu, mimo
niepowetowanych strat związanych z rozprzestrzenianiem się
COVID-19, wziął na poważnie zagrożenie, jakie niesie pandemia.
EURO 2020 zostało przeniesione na rok 2021. Podobnie zadecydowali organizatorzy Igrzysk Olimpijskich, gdy coraz więcej krajów
owładniętych epidemią zaczęło wycofywać się z udziału w największej letniej imprezie sportowej. Wydarzenie zostało również
oficjalnie przesunięte na obecny rok. Jednakże Delta Słupno w tych
trudnych czasach bardzo dobrze poradziła sobie z kryzysem. Na
początku przeprowadzaliśmy zajęcia online, w końcu zaczęliśmy
trenować w małych grupach, aż w końcu udało spotkać się w pełnych grupach na gminnych obiektach. Sezon zimowy to treningi
głównie najmłodszych na sali sportowej w Liszynie, hali sportowej
w Słupnie oraz Orliku w Liszynie. Kiedy zima troszkę odpuściła
przygotowania również rozpoczęli seniorzy, którzy na półmetku rundy jesiennej uplasowali się na 3 pozycji z pięciopunktową
stratą do liderujących zespołów z Płocka oraz Bielska. „Zespół
przepracował bardzo dobrze okres przygotowawczy, obyło się
bez poważnych kontuzji, w zespole panuje wspaniała atmosfera
i liczymy na dobre wyniki na wiosnę” – powiedział trener seniorów Maciej Piórkowski. Wtórował również Prezes Klubu Tadeusz
Machowski „Bardzo liczymy na wsparcie i doping kibiców, czekamy, aby pandemia odpuściła i na stadionie w Wykowie znów
zapanowała sportowa atmosfera”. Przy okazji warto nadmienić, iż w okresie zimowym nasi trenerzy przebywali na różnego
rodzaju szkoleniach, abyśmy jak najlepiej mogli szkolić naszych
podopiecznych. Trenerzy Maciej Piórkowski (seniorzy), Jarosław
Iwanowski (roczniki 2008-2009 oraz 2010) oraz Przemysław Michalski (roczniki 2012 – 2016) odbyli szkolenie z Coerver Coaching
, który jest kompleksowym system szkolenia oraz doskonalenia
gry w piłkę nożną, który obejmuje wszelkie aspekty niezbędne
do wychowania oraz ukształtowania zawodnika na najwyższym
poziomie. Dodatkowo Trener Damian Brzyski ostatni rok szkolił się
na kursie w Skierniewicach i 19 marca 2021 roku otrzymał dyplom
trenera UEFA B.

Zapraszamy na najbliższe mecze seniorów:
22.05 godz. 17.00 Zryw Bielsk - Delta Słupno
26.05 godz. 18.00 Delta Słupno - Pogoń Słupia
29.05 godz. 11.00 Delta Słupno - Unia Czermno
5.06 godz. 11.00 Unia Iłów - Delta Słupno
9.06 godz. 18.00 Mazur Gostynin - Delta Słupno
13.06 godz. 18.00 Skra Drobin - Delta Słupno
19.06 godz. 18.00 Delta Słupno - Stoczniowiec Płock
26.06 godz. 17.00 Delta Słupno - Skrwa Łukomie

piłkarskich dzieci i dorosłych oraz sekcji pływackiej HydroWilki, szczególnie w okresie pandemii, która znacznie zmniejszyła aktywność fizyczną nas wszystkich.
BO SPORT JEST LEKIEM NA WSZYSTKO!!
Arkadiusz Krzemiński – Prezes Klubu Sportowego Wilki Słupno

Kibicujemy naszym!!!
Wszystkie informacje o klubie można znaleźć na
https://www.facebook.com/deltaslupno
Tomasz Marciniak
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STOWARZYSZENIE WODNIACKIE „FLIS”
ZARASZA NA NOWY SEZON
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „Flis” rozpoczęło działalność społeczną w 2008 r. Wtedy to Urząd Gminy udostępnił
wodniakom działkę nad Zatoką Liszyńską. Na surowym, porośniętym chaszczami, choć urokliwie położonym terenie oraz na wodzie
dzięki dużemu zaangażowaniu wodniaków zaczęły pojawiać się
pomosty, a przy nich łodzie wędkarzy, motorówki i żaglówki. Każdy kolejny sezon wodniacki przynosił nowe wyzwania, chociażby
potrzebę udrożnienia wąskiego przesmyku prowadzącego z zatoki
na Wisłę zgodnie z zasadami ochrony naturalnej przyrody – rosnącej na brzegach roślinności i przede wszystkim gniazdujących tam
ptaków. Bywały takie okresy, że pewni wypłynięcia na główny
nurt mogli być tylko kajakarze – z powodu niskiego stanu wody
i jednocześnie kolejnych pokładów piasku nanoszonych przez rzekę w naszą stronę.
Na szczęście wodniacy mają wielu przyjaciół, zarówno wśród firm,
instytucji jak i osób prywatnych, którzy bardzo wspierali działania związane z zagospodarowaniem terenu nad Zatoką Liszyńską,
udzielając pomocy finansowej, sprzętowej i organizacyjnej. Dzisiaj
coraz więcej osób jako cel weekendowych spacerów czy rowerowych wypraw obiera właśnie stanicę. Tu można przysiąść na ławce lub leżaku w cieniu rozłożystej topoli, urządzić spotkanie przy
grillu lub ognisku albo wynająć kajak czy rower wodny, by ćwiczyć
mięśnie, czując muśnięcia wiatru i słońca. „Zgromadziliśmy już pewien dobytek, ale ciągle musimy pamiętać, że woda może nam go
w każdej chwili odebrać. Trzeba go więc jak najlepiej zabezpieczać,
a później też znaleźć siły, by tak jak teraz, postawić nowy płot,
osuszyć magazyny, zamocować słupki pomostów, które nadwyrężyła wzbierająca woda” – wymienia Zdzisław Borowski – Prezes
Stowarzyszenia.
Mimo trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem COVID- 19 przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa, sezon wodniacki w 2020 roku
obfitował w wiele atrakcji dla mieszkańców Słupna i okolic. Stowarzyszenie wodniackie „Flis” dzięki wsparciu dotacji pozyskanej
z Gminy Słupno oraz sponsorów zorganizowało kilka imprez na
terenie stanicy nad Zatoką Liszyńską. Wszystkie działania propagowały bezpieczny i aktywny wypoczynek nad wodą. Wśród
nich należałoby wspomnieć: majowe otwarcie sezonu wodniackiego 2020, Wianki Wiślane oraz Dni wodniackie – ABC… sportów
wodnych. Do najbardziej znanych nie tylko w gminie Słupno należą
Zawody Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Puchar Prezesa
Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „Flis”. W poprzednim
roku zorganizowano je po raz siódmy. Tym samym udział wzięli
zawodnicy z okolicznych gmin i miast, w tym Płocka. Wrześniowe

zawody kajakowe już po raz drugi poprzedziły zawody wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Słupno. Zainteresowanie taką formą sportu w naszym powiecie jest na tyle ogromne, że zgłosiło się trzy
razy więcej zawodników niż w roku ubiegłym. Wędkarze otrzymali
nagrody rzeczowe od Wójta, puchary i pakiety startowe od Stowarzyszenia wodniackiego „Flis”.
W tej chwili organizacja przygotowuje się do nowego sezonu z nadzieją, że ich praca nie będzie zniweczona przez COVID i wszyscy, którzy
lubią wypoczynek nad wodą, znów będą mogli swobodnie korzystać
z uroków Liszyńskiej Zatoki.
W planach na ten rok są tradycyjne imprezy, tj.
1. Otwarcie sezonu wodniackiego 2021 – maja 2021 r.
2. Dzień Dziecka – 1 czerwca 2021 r.
3. Wianki Wiślane 25/26 czerwca 2021 r.
4. Dni wodniackie – ABC… sportów wodnych – czerwiec – lipiec 2021 r.

5. VIII Zawody Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „Flis” – wrzesień 2021 r.
6. III Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Słupno – wrzesień 2021 r.
7. Uroczyste zakończenie sezonu wodniackiego – październik 2021 r.
W roku 2021 oprócz tych cyklicznych wydarzeń planowane są spływy
kajakowe na trasie:
- Kępa Polska – Liszyno
- Wyszogród – Liszyno
- Czerwińsk – Liszyno
- Pleszewice (nad Bzurą) – Liszyno
Wójt Gminy Słupno wraz z Prezesem zachęcają do udziału w cyklicznych imprezach, podtrzymujących wodniackie tradycje. „Chcemy powiększyć też nasze grono o sekcję kajakową- zapraszamy do zapisów”
– przypomina Zdzisław Borowski – Prezes Stowarzyszenia.
Magdalena Kubacka
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Konkurs
plastyczny
„Wiosenna
Gmina Słupno”
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 1 marca 2021 r.
ogłosił konkurs plastyczny „Wiosenna Gmina Słupno”, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat z terenu gminy Słupno.
Celem konkursu było wprowadzenie młodych mieszkańców gminy w świat wartości estetycznych poprzez rozbudzenie lokalnego
patriotyzmu, a także wzmożenie aktywności twórczej i rozwijanie
wyobraźni plastycznej. Celem konkursu było również promowanie
gminy, jako swojego miejsca do życia, nauki i pracy.
Wszystkie nadesłane pace wykonane były zgodnie z Regulaminem konkursu (obowiązywał format A4, technika dowolna). Wśród nadesłanych
prac znalazły się rysunki wykonane pastelami, kredkami, nie zabrakło
również prac z wykorzystaniem wycinanek, a nawet włóczki.
W połowie kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie zebrała się Komisja Konkursowa, aby wspólnie wybrać najpiękniejsze
prace. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyróżniła prace:
Julii Kusiak, Izy Czupryńskiej, Amelii Stefańskiej oraz Oliwii Pietrzak.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział
w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie. (BW)
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Ognisko we własnym ogrodzie?
Czy można je legalnie rozpalić?
Ciepłe dni i długie wieczory zachęcają do spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Spotkania towarzyskie przy ognisku należą do tych najbardziej przyjemnych aktywności. Jednak należy uważać, gdyż w niektórych sytuacjach mogą zakończyć się
interwencją Policji, dotyczy to również własnej posesji. Kiedy
rozpalając ognisko wejdziesz w konflikt z prawem?

Rozpalając ognisko u siebie musimy pamiętać o regulacjach, które
normują kwestię rozniecania ogniska. Najważniejszą z nich jest
art. 31 ust. 7 Ustawy o odpadach który, stanowi, że dopuszcza się
spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
W przypadku naszej gminy odbierane są pozostałości roślinne,
zatem w myśl cytowanej ustawy ich spalanie jest zakazane. Jednak jeżeli mamy wysezonowane drewno o wilgotności nie więcej niż 20 %, przy zachowaniu zasad ostrożności, możemy urządzić rekreacyjne spotkanie połączone z pieczeniem kiełbasek na
ognisku. Wspomniane środki ostrożności zostały opisane w art.
82 Kodeksu Wykroczeń oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Jeśli już zdecydujemy się na organizację ogniska pamiętajmy, że nie
może ono być uciążliwe dla naszych sąsiadów. W miarę możliwości
należy kontrolować palenisko w taki sposób, aby ani ogień, ani dym
nie przeszkadzały sąsiedztwu w realizacji czynności dnia codziennego. Na podstawie art. 144 Kodeksu Cywilnego nasi sąsiedzi mają

prawo bronić się - nawet w sądzie - przed immisjami, czyli swądem
i dymem z ogniska.
Oto kilka wytycznych z zaznaczeniem najważniejszych kwestii:
• * art. 82 KW
§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego
lub ewakuacji, polegających na:
1. niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu
i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, (...)
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń,
z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych
do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach
w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu
i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru
miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega
karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których
istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze.
* Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
§ 4 Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej (wyciąg)
• W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego
składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym
jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego
celu podgrzewacze;
5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym
zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od
granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości
roślinnych, gałęzi i chrustu (...) (MK)

Jak malować się wiosną, czyli
trendy w makijażu na 2021 rok
Pragniecie poznać trendy w makijażu, które będą panować tej wiosny? Look w zbliżającym się sezonie skoncentruje się przede wszystkim na naturalności i świetlistej cerze, delikatnie podkreślonej różem lub bronzerem. Pandemia sprawiła, że kobiety skupiły swoją
uwagę bardziej na pielęgnacji, niż na mocnym makijażu. Jest to
trend, który będzie utrzymywał się również wiosną 2021 roku.
Najważniejsze, by skóra była zadbana i gładka. Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że cera będzie nieskazitelna, a nakładany makijaż rozjaśni
twarz każdej kobiety. Zastosowanie rozświetlacza to w tym sezonie
obowiązkowy krok, który doda szczególnego blasku, jak i podkreśli delikatnie rysy twarzy. Warto jednak pamiętać o tym, iż efekt ten można
uzyskać tylko na skórze zadbanej. Jeśli jest ona pokryta wypryskami
i trądzikiem, rozświetlenie jedynie podkreśli mankamenty urody.
Biorąc pod uwagę, iż wciąż konieczne jest noszenie maseczek, uwaga
skupia się przede wszystkim na kościach policzkowych, oczach i czole.
Nakładanie wyświetlacza należy poćwiczyć, gdyż nadmiar tego kosmetyku może prowadzić do powstania efektu tłustej cery, czego z pewnością każda kobieta pragnie uniknąć. Odrobina rozświetlacza połączona
z kremem z pewnością ułatwi aplikację.
Wiosna to czas, kiedy wystarczy zastosować matową szminkę w naturalnym, nieco chłodnym odcieniu. Specjaliści korzystają również ze
sztuczki polegającej na aplikacji bronzera, który pozwoli uzyskać nieco przygaszony efekt ust. Jeśli zastosujemy go również na policzkach,
będziemy sprawiać wrażenie delikatnie muśniętych słońcem, jak po
powrocie z wakacyjnego wypoczynku. Dla odważniejszych pań, które
mimo wszystko nie mogą obyć się bez mocniej podkreślonych ust, dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie konturówki i błyszczyka,
także w odcieniach brązu.

Eyeliner to kosmetyk numer jeden
w zbliżającym się sezonie wiosennym.
To z jego pomocą można podkreślić
spojrzenie i nadać mu niebywałej głębi. Czarna kreska, zarówno w klasycznej formie, jak i fantazyjnej odmianie
odda charakter kobiecego temperamentu i uwolni cały potencjał, jaki dotychczas tkwił w pełnym makijażu.
Skupienie się na oczach, które nie są
chowane pod maseczką to kwintesencja make-upu oraz możliwość wyrażenia tego, co gra w kobiecej duszy.
Do wykonania kreski potrzebny jest
eyeliner, jeśli jednak sprawia on nam problemy z narysowaniem jednakowych linii, można postawić na miękką kredkę do oczu. Przed
aplikacją warto zastanowić się nad swoim spojrzeniem. Jeśli oczy są
duże i wyraziste, wtedy stworzenie wokół nich czarnego obrysu będzie prezentować się oszałamiająco. Posiadaczki niewielkich oczu
powinny tworzyć wymyślne, aczkolwiek nieco delikatniejsze kreski,
które nie zmniejszają optycznie spojrzenia.
Wiosenne trendy dają kobietom wiele możliwości wykonania makijażu z uwzględnieniem kondycji ich cery, karnacji oraz koloru
oczu. Hitem będzie stworzenie make-upu, który rozświetli oblicze
i podkreśli kluczową partię kobiecej twarzy, czyli oczy. Połączenie
blasku, matowej szminki i czarnego eyelinera to przepis na modny
wiosenny makijaż w 2021 roku.
Andżelika Stawicka
wizażystka w „Dobierz Kosmetyk”
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Chotomscy w Gulczewie
Polak, obywatel Prus Władysław hr. Chotomski kupił majątek Gulczewo w 1879 roku. Pochodził z wielkopolskiej rodziny Dienhein-Chotomskich. Urodził się 27 maja 1824 roku w Domaszewicach koło Kielc, syn
Ferdynanda Chotomskiego i Pauliny zdomu Twardochleb. Jako dziecko i w pierwszych latach dorastania przebywał w majątku Grotkowo
u krewnego Ignacego Chotomskiego w pobliżu Gniezna. Po ukończeniu
szkół w Poznaniu i Trzemesznie studiował w Paryżu. Aktywnie włączył się w rewolucję lutową 1848 roku, która 22 lutego rozpoczęła się
we Francji i doprowadziła do upadku monarchii, król Ludwik Filip abdykował i proklamowano Republikę Francuską. Powstały Rząd Tymczasowy zniósł niewolnictwo, zlikwidował cenzurę, w wyborach do
Zgromadzenia Narodowego dał prawo powszechnego głosu (tylko dla
mężczyzn). Rewolucja przemierzając Europę dotarła do Wielkopolski
podległej Królestwu Pruskiemu, gdzie w Poznaniu 20 marca utworzono Komitet Narodowy, który ogłosił niepodległość i rozpoczął organizację polskich sił zbrojnych. Powstałe jednostki wojskowe stoczyły
wiele bitw i wywalczyły dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego wiele
ulg i przywilejów, np. chłopom obiecano prawo własności do ziemi,
możliwość kupna lub przydziału ziemi bezrolnym. Ostatecznie powstanie poznańskie 1848 roku upadło podpisaniem pokoju z Prusakami 9 maja w Bardzie, a ostateczna kapitulacją ostatnich oddziałów
powstańczych nastąpiła 17 maja pod Żninem. Prusacy podpisanych
warunków pokojowych nie spełnili. Nasz Władysław hrabia Chotomski
jako handlarz i literat przez wiele lat działający w Poznaniu wiele podróżował. Początkowo pisał do „Tygodnika Wielkopolskiego”, a w 1874
roku został jego właścicielem i głównym redaktorem. Na łamach „Tygodnika….” publikował artykuły, wiersze, odcinkowe powieści. Jedną
z nich była „W przededniu” Iwana Turgieniewa. Jego prace znajdziemy też w „Gońcu Polskim” i „Rocznikach Gospodarczych”. W latach
swojej aktywności literackiej zasłynął utworami: Polne kwiaty (1853),
czy wierszowaną broszurą o przywódcy dwóch powstań poznańskich
Gorzkie żale płaczącego kosyniera nad swoim exwodzem Ludwikiem
Mierosławskim i nad jego paszkwilem, powstanie poznańskie 1848
(1853), stanowiącą rozliczenie nieudolnego przywództwa w powstaniu
1848 roku, oraz Powitanie Wielkopolan, Szlęzaków i Krakowian w gościnę przybyłych do Lwowa (1671) i O paleniu zmarłych ze stanowiska
naukowego. W latach 1850/51 jego artykuły znaleźć można w „Gońcu
Polskim” pod pseudonimem „Sydałw Chochlik”. W 1862 roku założył
w Królewcu Dom Komisyjno-Ekspedycyjny „Bracia CH. I Koronowicz”
i importował broń z Anglii dla powstańców powstania styczniowego.
W okresie 1864-1870 podróżował po Europie pracował i uczył się, zdobył paszport włoski i tytuł inżyniera. Po nabyciu majątku Gulczewo
tu zamieszkał w pałacu. Publikował artykuły w naszej prasie „Korespondencie Płockim” i aktywnie działał społecznie. W pierwszych
latach osiemdziesiątych XIX wieku jako prezes Zarządu Towarzystwa
Spółdzielczego i Kasy Pożyczkowej „Zgoda” w Płocku wprowadził do
sklepów poza artykułami spożywczymi sprzedaż podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, wprowadził dla członków spółdzielni
książeczki zakupów i specjalny system rabatów. W czasach trudnych
dla spółdzielni zagwarantował swoim majątkiem, ziemiami i wsiami
Gulczewa wierzytelność „Zgody”. Zmarł bezżennie w 1888 roku.

Władysław Chotomski satyrycznie pokazany, czyta braciom kosynierom paszkwil Gorzkie żale płaczącego… s. 4

Ilustracja Ferdynanda Chotomskiego w „Opis ptaków Królestwa
Polskiego”
W dworze w Piotrowie zamieszkał trzy lata młodszy jego brat
Bolesław też kupiec i publicysta urodzony w Kielcach. Tak jak Władysław chodził do szkoły w Trzemesznie, a później do Kolegium
im. Henryka IV w Paryżu. Wrócił do Polski i zamieszkał we Wronowie w pobliżu Inowrocławia, później w Warszawie. Był kupcem
i publicystą gospodarczym. Za udział w powstaniu styczniowym
i współprace z powstańcami osądzony przez władze pruskie trafił do więzienia. W 1885 roku będąc włodarzem Piotrowa został
redaktorem „Roczników Gospodarczych”. Słynne były jego publikacje: O mechanizmie zapisów kupieckich (1868) czy Rzut oka na
handel (1865). Po śmierci Władysława opuścił Piotrowo, zmarł
w 1895 roku. Majątek Gulczewo i trzema folwarkami Ośnicą, Grabówką i Borowiczkami został wystawiony w 1889 roku na licytację i Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Płocku go sprzedało
Wacławowi Wolibnerowi. Piotrowo trafiło do Blumberga, który
w 1899 sprzedał je Aleksandrowi Wolibnerowi. Przez pierwsze dwa
lata gospodarowania Władysława i Bolesława w Gulczewie towarzyszył im ich ojciec Ferdynand Dienhejm Chotomski urodzony
20 stycznia 1797 roku w Kokoszyńcach koło Tarnopola. Uczył się
u Bazylianów w Buchaczu, później w konwikcie pijarów na Żoliborzu. Jako student zaciągnął się do armii Napoleona i zasłynąwszy
odwagą został w 1811 mianowany podporucznikiem. Brał udział
w marszu na Moskwę w 1812 roku. W bitwie pod Lipskiem 1814
roku trafił do niewoli na kilka miesięcy. Po reorganizacji wojsk
polskich w 1814 roku trafił do pułku gwardii grenadierów w stopniu porucznika. Jednocześnie został instruktorem szkoły podchorążych. Po mianowaniu kapitanem przeszedł do służby cywilnej
jako urzędnik ministerstwa oświaty. Był kuratorem szkół województwa krakowskiego i kuratorem Uniwersytetu Warszawskiego. W 1830 roku powrócił do służby wojskowej w stopniu majora,
dość szybko awansowany na podpułkownika i pułkownika trafił
do głównego sztabu generała Rybińskiego. Walczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku emigrował do Francji, gdzie
w Paryżu ukończył studia medyczne, uzyskał stopień doktora
medycyny i chirurgii. W 1859 roku prowadził praktykę lekarską

Prześmiewczy wiersz Władysława Chotomskiego
o swoim dowódcy Ludwiku Mierosławskim

Ferdynand hrabia Dienhejm Chotomski

Pejzaż miejski, namalowany przez Ferdynanda Chotomskiego.
www.pl.wikipedia.org/wiki/Ferdynand Chotomski.
w Szczebrzeszynie w ordynacji Zamojskich. Cały czas prowadził
działalność piśmienniczą. Pierwsze jego artykuły znajdziemy
w „Tygodniku Polskim i Zagranicznym”. Był autorem wielu komedii i poematów poetyckich. Jako współautor wydał „Pamiętnik
galicyjski” (1821). Drukował satyry i anakreontyki w „Pamiętniku
Lwowskim” i „Tygodniku Polskim”.
Był aktywny pisarsko, wydał: List ziemianina polskiego do emigracji, Jan Zachorowski i trawestację Eneidy. W 1860 roku wyjechał
do Włoch i jako pułkownik zaciągnął się do armii Garibaldiego,
służył w dywizji generała Cosenza. Po zakończeniu kampanii
włoskiej i rozwiązaniu pułków ochotniczych rząd włoski przyznał
mu tytuł pułkownika gwardii i pensję wojskową. Mieszkał w Turynie. Był malarzem i grafikiem, jego rysunki mundurów, szat,
ptaków, chorób można znaleźć w wielu publikacjach scalonych np.
Opis ptaków Królestwa Polskiego, zeszyt 1-2, Warszawa 1830, czy
Atlasie krótkiego rysu chorób skórnych dla Towarzystwa Lekarzy
Warszawskich (1858). W 1870 roku wracając do Polski do synów
mieszkających w Bukowinie Czerniowcach został napadnięty, pobity i okradziony z pieniędzy, obrazów, grafik i innych rzeczy, które
wiózł. Po tym wypadku stracił świadomość i włóczył się bezdomnie. Po znalezieniu go w Wiedniu na ulicy powiadomieni zostali
synowie w Polsce i wrócił do kraju. Ostatecznie syn Bolesław ze
Lwowa przywiózł go do Gulczewa w 1879 roku i razem zamieszkali
w Piotrowie. Jego obrazy i grafiki po dziś dzień można znaleźć na
światowych aukcjach. Był członkiem honorowym Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas swoich bardzo licznych
podróży po Europie opracował atlas paleograficzny, nie wydał go
z braku środków i będąc w we Włoszech podarował swoje dzieło
królowi włoskiemu Wiktorowi Emanuelowi. W Poznaniu (prawdopodobnie w PTPN) pozostawił w rękopisie „Historię Kozaczyzny”,
„Atlas starożytności słowiańskich przed i po chrześcijańskich”,
ilustracje do Marii Malczewskiego i trawestowaną Eneidę Wirgiliusza. Zmarł w Gulczewie 22 października 1880 roku i został pochowany na starym cmentarzu w Imielnicy.
Konrad Jan Waluś
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