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O pracach Rady Gminy Słupno
W drugim kwartale 2008 r. Rada Gminy odbyła trzy sesje.

Na sesji w dniu 28 marca 2008 r. Rada podjęła uchwały
w sprawach:
- zasad organizowania pogrzebu przez GOPS w Słupnie oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie
kosztów pogrzebu,
- zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych
za wykonywanie prac społecznie użytecznych,
- zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.
Ponadto Rada przyjęła Program Aktywności Lokalnej Gminy Słupno na lata 2008-2013.
Sesja która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2008 r. poświęcona była między innymi sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r. i udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.
Sprawozdanie zostało poddane wnikliwej analizie
i ocenie przez komisje rady. Dyskutanci byli zgodni co do
tego, że budżet 2007 roku został zrealizowany w sposób
prawidłowy, czego potwierdzeniem była pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Płocku
oraz Komisji Rewizyjnej wnioskującej do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Efektem wszystkich ocen była podjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym uchwała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.

Ponadto Rada dokonała zmian w planie budżetu
gminy na 2008 r., podjęła uchwałę w sprawie realizacji
projektu systemowego „Bądź aktywny - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” oraz zatwierdziła Plan
Odnowy Miejscowości Cekanowo sporządzony przez
nieformalną grupę odnowy wsi po spotkaniach i konsultacjach społeczeństwa lokalnego Cekanowa.
Na Sesji w dniu 6 czerwca 2008 r. Rada podjęła uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie na 2008 r.
- uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Nowego Gulczewa
i części mieszkańców Borowiczek Pieniek,
- zbycia i nabycia gruntów,
- przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.
W zainteresowaniu radnych południowej części gminy
była tematyka budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno, Rydzyno
i Wykowo. W ramach interpelacji i wniosków radni wnioskowali o podjecie działań dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w sołectwach.
W minionym okresie Rada Gminy podjęła 24
uchwały, a w porządku obrad trzech sesji nie zabrakło
informacji Wójta o realizacji uchwał oraz informacji
o efektach pracy komisji Rady Gminy w okresie między
sesjami.
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Utrzymanie czystości w gminie
Utrzymanie czystości i porządku na terenie każdej gminy należy do zadań
własnych gminy jak również właścicieli nieruchomości.
Zadania własne gminy oraz obowiązki właścicieli w tej
kwestii reguluje ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2005r. Nr 236, poz.2008) oraz Uchwała Rady Gminy Nr 275/XXXVI/06 z dnia 20.04.2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Słupno.
Na ich podstawie, gmina określa wymagania wobec
właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości na należących do nich posesjach. Jednym z zadań gmin w związku z w/w przepisami jest prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych
zawieranych przez właścicieli nieruchomości z firmami
posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy na wywóz nieczystości na obszarze Gminy Słupno.
W związku z licznymi przypadkami nie wywiązywa-

nia się mieszkańców gminy z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Urząd
Gminy Słupno od czerwca bieżącego roku prowadzi akcję mającą na celu poprawę stanu czystości na terenie
gminy. Wszyscy mieszkańcy gminy, nie posiadający
pojemników na odpady komunalne otrzymali zawiadomienie o takiej konieczności i zobowiązani zostali do
dostarczenia w ciągu 30 dni do Urzędu Gminy dokumentu potwierdzającego wywiązanie się z nałożonego
ustawowo obowiązku utrzymania czystości na terenie
własnej nieruchomości. Po upływie wyznaczonego terminu, do mieszkańców, którzy nie potwierdzili posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych zostaną
wysłane ponaglenia. Ostatecznym etapem postępowania będzie kontrola właścicieli nieruchomości, którzy
w żaden sposób nie oświadczyli, że odpady komunalne
z ich posesji wywożone są przez którąś z uprawnionych
do tego firm i nałożenie na nich kary pieniężnej w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy.

3

Fot. Maciej Kowalski

Szczególny rozdział w zadaniach oświatowych naszego samorządu stanowi wychowanie przedszkolne.
Rosnące z każdym rokiem zapotrzebowanie na ten
rodzaj opieki dla dzieci w wieku 3-6 lat, wskazuje na
pilną potrzebę budowy nowego obiektu przedszkolnego w Słupnie. Trwają już prace związane z opracowaniem projektu.
Dotychczasowa baza lokalowa Samorządowego
Przedszkola w Słupnie pozwalała na organizację pracy w dwóch oddziałach z liczbą dzieci około 50, podczas, gdy na rok szkolny 2008/2009 zgłoszono do tej
placówki dwukrotnie więcej dzieci. Chcąc zapewnić
opiekę wszystkim zgłoszonym dzieciom, a tym samym pomóc szczególnie pracującym rodzicom, podjęto decyzję o doraźnym zlokalizowaniu dwóch oddziałów przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej
w Słupnie. Na te zwiększone zadania przeznaczono
dodatkowe środki z budżetu gminy w wysokości około 55 tys. zł. W trakcie wakacji podjęto szereg działań organizacyjnych tak, by od 1 września zapewnić
dzieciom młodszym jak najlepsze warunki pobytu
w przedszkolu.
Przedszkole w Słupnie czynne jest w godzinach
od 6.30 do 17.00; każdego roku czas pracy dostosowywany jest do aktualnych potrzeb rodziców. Pracownicy przedszkola tworzą niepowtarzalną, ciepłą,
rodzinną atmosferę, w której każde dziecko czuje się
bezpieczne, ważne, doceniane i akceptowane. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna życzliwie wspiera dzieci w ich codziennej aktywności, dostosowując
program zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwo-
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ści każdego dziecka, z wykorzystaniem ciekawego
i bezpiecznego sprzętu do zabaw i ćwiczeń.
Na uwagę zasługuje bogata oferta dodatkowych
zajęć dla dzieci, takich jak: zajęcia logopedyczne,
nauka języka angielskiego w naturalnych sytuacjach
zabawy, zajęcia rytmiczne, gimnastyka korekcyjna.
W ciągu roku organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, wycieczki i wyjazdy np. do teatru, muzeum,
ZOO oraz spotkania z przedstawicielami zawodów
użyteczności publicznej. Tradycją przedszkola są uroczystości i imprezy m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka, Spotkanie Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka,
Święto Rodziny.
Poza przedszkolem w Słupnie - na terenie gminy - opieką przedszkolną objęte są również dzieci
w dwóch oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w Liszynie i w Święcieńcu.
Zamierzamy, że w nowym roku szkolnym, ogółem w gminie Słupno opieką przedszkolną objętych
zostanie około 135 dzieci, co stanowi 60,5% ogółu
dzieci w wieku przedszkolnym w gminie ; wskaźnik
ten znacznie przewyższa aktualną średnią krajową.
Przygotowując się do zapowiadanych w oświacie
zmian w roku szkolnym 2009/2010, nasze placówki
przedszkolne już w tym roku przyjmą wszystkie
pięciolatki, których rodzice wyrażą taką chęć. Chodzi
o to, by tej grupie dzieci, w przyszłym roku szkolnym, ułatwić start w nauce , która być może rozpocznie się o rok wcześniej niż obecnie, i objąć ma
już dzieci sześcioletnie.
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Informacja o realizacji projektów GOPS
Gmina Słupno poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w bieżącym okresie
wdrażania funduszy strukturalnych 2007-2013 pozyskała środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację projektów:
1. „Lider jako animator w środowisku wiejskim”
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, którego celem jest
pobudzanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych na terenie gminy Słupno. Projekt skierowany jest do aktywnie działających liderów lokalnych i przedstawicieli sołectw wiejskiej gminy Słupno. Sołtys, lokalny
lider szczególnie w małych społecznościach wiejskich
mają szczególny wpływ na aktywizację społeczności, ponieważ pełnią dwojaką rolę. Z jednej strony są
przedstawicielami władzy, a drugiej reprezentują najmniejszą jednostkę jaką jest sołectwo. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 01.07.2008 r. do 30.04.2009 r.
W ramach projektu „Lider jako animator w środowisku wiejskim” przewidziano zorganizowanie: 2 dniowego seminarium p.n. „DOBRE PRAKTYKI – edukacja w środowisku wiejskim”, 2 dniowego szkolenia
wyjazdowego „Sołtys jako animator – aktywizacja
społeczności wiejskiej”; 2 dniowego szkolenia wyjazdowego „Mobilizowanie ludzi do działania – tworzenie sieci współpracy na wsi”; 1 dniowego szkolenia na terenie gminy Słupno „Projekty edukacyjne na
obszarach wiejskich – możliwości współfinansowania ze środków EFS”
Wartość projektu: 46.405,00 zł
2. „Bądź aktywny – Centrum Integracji Społecznej
w Słupnie” Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie
gminy Słupno oraz upowszechnianie dialogu społecznego. Cel ten to jeden z priorytetów Gminy Słupno określony w Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Słupno na lata 2005
– 2012 oraz Programie Aktywności Lokalnej Gminy
Słupno na lata 2008 – 2013.
Uczestnikami projektu będą osoby długotrwale bezrobotne z terenu gminy Słupno, osoby młode w wieku 15 – 25 lat zagrożone wykluczeniem społecznym,

osoby niepełnosprawne, otoczenie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (kobiety).
W ramach projektu podejmowane są działania: reintegracja zawodowa i społeczna w ramach
programu Centrum Integracji Społecznej, rozwój
wolontariatu na terenie gminy, organizacja debat społecznych z udziałem mieszkańców, analiza lokalnych problemów społecznych, zajęcia integracyjne
i usprawniające, grupy samopomocowe, treningi
umiejętności społecznych.
Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie z lokalnie
działającym Stowarzyszeniem PATRON w Słupnie,
Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku.
Wartość projektu: 200.703,96 zł
3. „Nie jesteś sam-Centrum Integracji Społecznej
w Słupnie” Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym
celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia
i wykluczenia społecznego wśród mieszkańców gminy Słupno. Odbędzie się to poprzez objęcie uczestników projektu wsparciem w ramach Centrum Integracji Społecznej. Kompleksowe usługi przyczynią
się do zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia.
W ramach projektu realizowany będzie 10-miesięczny program edukacyjny. Obejmował będzie szkolenia ogólne z zakresu: prawa, rozwoju duchowego
człowieka, aktywizacji społecznej, umiejętności pracy projektowej, zakładania własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej oraz zawodowe
uprawniające do wykonywania zawodu. Tematyka
szkoleń zawodowych określona w trakcie realizacji
Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego. Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci świadczeń integracyjnych, wyżywienia w trakcie zajęć,
zwrotu kosztów przejazdów na zajęcia w Centrum,
niezbędne materiały szkoleniowe, opiekę nad dziećmi świadczoną przez Spółdzielnię Socjalną „Opieka”
działającą na terenie gminy Słupno.
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Wartość projektu 1.443.792 zł.
Projekt został opracowany we współpracy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ze Stowarzyszeniem Forum Idei Europejskiej z siedzibą w Płocku oraz wsparciem merytorycznym Stowarzyszenia
BORIS z siedzibą w Warszawie i wdrażany będzie
w okresie 1.07.2008r. do 30.09.2010r.
4. „Partnerstwo Lokalne NASZA 19 w stronę aktywnej integracji”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Celem głównym projektu jest promocja integracji
społecznej na terenie gminy Słupno.
Cele szczegółowe: rozwój dialogu poprzez wzmocnienie partnerstwa lokalnego na terenie Gminy Słupno, podniesienie świadomości mieszkańców gminy
Słupno w zakresie korzyści płynących z partnerstwa,
zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji środowiskowej i działań promocyjnych członków partnerstwa lokalnego, stworzenie przy udziale
mieszkańców zinwentaryzowanej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy
Słupno, zwiększenie integracji społecznej na terenie
gminy Słupno.
Osoby do których skierowane jest wsparcie szkole-
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niowe to: członkowie Partnerstwa Lokalnego NASZA 19 - aktywnie działający liderzy lokalni i przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców
oraz mieszkańcy gminy Słupno.
W projekcie przewidziano szkolenia dla członków
Partnerstwa „Nasza 19”: „Public Relations”, „Projekty społeczne na obszarach wiejskich – możliwość
współfinansowania ze środków EFS” , „Ewaluacja
i monitoring w działaniach partnerstwa”, „Mobilizowanie ludzi do działania – tworzenie sieci współpracy na wsi”. Przewidziano także organizację 4 spotkań roboczych Partnerstwa Lokalnego NASZA 19,
których efektem będzie powstanie zinwentaryzowanej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych.
Projekt przewiduje jednocześnie zorganizowanie
imprezy promującej integrację społeczną w ramach
„Czerwca Aktywnych społeczności”. Zostanie opracowana także broszura informacyjno – promocyjna
opisująca działania podjęte w projekcie i stanowiąca informator o działalności Partnerstwa Lokalnego
NASZA 19.
Wartość projektu: 49.940,00 zł
Okres realizacji projektu: od 01.09.2008 r. do
30.07.2009 r.
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Z życia
Gminnej Biblioteki Publicznej
Szanowni Czytelnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie pragnie podzielić się z Państwem najciekawszymi wydarzeniami z naszej działalności, które miały miejsce od ukazania się ostatniego numeru ,,GŁOSU SŁUPNA’’.
10 marca 2008 roku w bibliotece odbyło się spotkanie grupy Partnerstwa Lokalnego „NASZA 19”
ds. bezrobocia i rolnictwa niskotowarowego. Uczestnicy pracowali nad projektem: „Ratujmy tradycję
i zdrową żywność”.

19 marca 2008 roku bibliotekę odwiedzili uczniowie (3, 4 i 5 latki) z Samorządowego Przedszkola
w Słupnie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych
dotyczących
Świat Wielkiej
Nocy. Poznały
znaczenie wybranych symboli wielkanocnych, słuchały
wierszy o tematyce świątecznej oraz wykonały prace plastyczne..
7 maja 2008 roku biblioteka gościła dzieci
ze świetlicy środowiskowej z Mirosławia. Młodzi
czytelnicy korzystali z czytelni internetowej „IKONKA’’. Dziewczęta i chłopcy wyszukiwali informacje
dotyczące różnych miejsc w Polsce, które chcieliby
zwiedzić podczas tegorocznych wakacji.
Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczyła
w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’. 13 maja 2008

roku odwiedzili ją uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Słupnie – klasa V. Celem wycieczki było: przypomnienie dzieciom podstawowych zasad panujących
w bibliotece, założenie kart czytelnika oraz wypożyczenie książek.
W ramach współpracy Partnerstwa Lokalnego
„Nasza 19” biblioteka była współorganizatorem Dni
Aktywności Lokalnej „W Partnerstwie z Kulturą’’, które odbyły się 14-15 czerwca 2008 roku.
W pierwszym dniu imprezy biblioteka zorganizowała kiermasz książek oraz spotkanie z poezją „Tajemnice i uroda czerwca w poezji i w prozie”. Swoje wiersze
recytowały płockie poetki Wanda Gołębiewska i Alicja
Wiśniewska oraz lokalna „miłośniczka” poezji Anna
Włochowska.. Motywem przewodnim była Noc Kupały: kwiat paproci, wianki, ogień, woda… Uczestniczyli w nim mieszkańcy Gminy Słupno. Najmłodsi
uczestnicy (dzieci 2-10 letnie) powitali panią Wandę
Gołębiewską kwiatami. Każde z nich otrzymało książkę z autografem poetki. Spotkanie przebiegało w „rodzinnej atmosferze”,
przy
kawie, herbacie i słodkim
poczęstunku.
Drugiego
dnia biblioteka pomogła w
przygotowaniu
stoiska, na któ-
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● Zajęcia komputerowe
Pracownicy biblioteki uczyli dzieci i młodzież ,,Jak
bezpiecznie korzystać z internetu?’’. Prezentowano
strony internetowe, programy
rym odbył się pokaz sztuedukacyjne, gry
ki pszczelarstwa w wykomputerowe,
konaniu mistrza Zygmunta
dzięki którym
Majewskiego z „PASIEKI NAD WISŁĄ” znajdującej
uczestnicy sposię w Wykowie. Mistrz poprowadził także warsztaty
i zapraszał na degustację miodu. Wydarzenie odbyło
się dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu
„Ratujmy Tradycję i Zdrową Żywność”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lotkań mogą poszekalnej działając w Partnerstwie „NASZA 19”.
rzać swoją wiedzę
18 czerwca 2008
i rozwijać zainteroku biblioteka gościresowania.
ła dzieci z Samorządowego Przedszkola
● Zajęcia plastyczne
w Słupnie (3 – 4 latPod opieką praki). Mali czytelnicy
cowników bibliotez dużym zainteresoki dzieci wykonywawaniem słuchali bały zwierzęta z siana
jek europejskich, oda młodzież bransoletpowiadali na pytania
ki, pierścionki i zadotyczące przeczytakładki do książek ze
nego tekstu, oglądasłomy.
li ksiązki i bawili się
Małgorzata
w Kąciku dla dzieci.
Olenderek
W ramach akcji ,,Wakacje w bibliotece 2008’’ biblioteka przeprowadziła różne formy pracy z czytelnikiem:
● Cykl spotkań z bajką.
Uczestniczyły w nich dzieci wraz z opiekunami. Mali czytelnicy
mile spędzili czas na
zabawie w ,,Kąciku
dla dzieci’’, który
coraz częściej odwiedzany jest przez
stałych jak i nowych
czytelników.
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Tajemnica
i uroda czerwca
w prozie i poezji
„Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.”
„Pieśń świętojańska o Sobótce”
Jan Kochanowski

cych kwiatu paproci. Święto Kupały naszych przodków przypominał nam frag. „Starej baśni” J. I. Kraszewskiego. Pani Wanda namalowała słowami łany
zbóż przetykane makami, chabrami i kąkolem. Przywołała zapach świeżo skoszonych łąk. Cytowała Staf-

W Dniach Aktywności Lokalnej „W Partnerstwie
z Kulturą” (14-15 czerwca 2008 r.) Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zaproponowała wieczór poezji pod hasłem „Tajemnice i uroda czerwca w prozie
i poezji.” Spotkanie prowadziły trzy poetki: Wanda
Gołębiewska, Alicja Wiśniewska i Anna Włochowska.
Pomieszczenia z książkami panie bibliotekarki zamieniły w ogród pełen czerwcowych kwiatów i paproci. Królowały pachnące jaśminy.
Na spotkanie przyszły cztery pokolenia czytelników! Najpiękniej wyglądały maluszki w wiankach
z polnych kwiatów. Była z nami przewodnicząca fa i Grochowiaka, którzy swoje zauroczenie czerwRady Gminy w Słupnie – pani Elżbieta Kuchta.
cem uwiecznili na kartach tomików wierszy.
Z zainteresowaniem słuchaliśmy wierszy naszych
gości napisanych specjalnie na czerwcowe spotkanie.
Cieszymy się z sukcesów naszej poetki z Liszyna.
Długo siedzieliśmy przy słodyczach i napojach,
wspominając własne świętojańskie noce. Jakież to
były piękne
i wzruszające przeżycia!
Dobrze,
że
próbujemy je
przywoływać
i opowiadać o
Pani Wanda Gołębiewska – z właściwym sobie da- nich dzieciom
rem – zaczarowała nas wspomnieniami z obchodów i
wnukom.
nocy świętojańTradycje i obskiej na przestrzerządy
ludoni wieków. Były
we to przecież
w nich ogniska
ważna część
na brzegu rzeki,
naszej kultury.
wianki ze świeczUczestnicy spotkania dziękują pracownikom bikami kołysane na
blioteki – a szczególnie pani Małgorzacie Olenderek
falach, szepty ko– za interesujący wieczór poezji.
chanków szukająZ. T.
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STOWARZYSZENIE
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W SŁUPNIE
Działania podejmowane w 2008 r.
1. Projekt „Razem możemy więcej - rodzice
i dzieci podczas zabawy i pracy”.
W kwietniu młodzież ze świetlicy środowiskowej
w Mirosławiu napisała projekt do Fundacji J&S
Pro Bono Poloniae „Aktywna wiosna” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł.
Celem projektu była przede wszystkim integracja społeczności lokalnej a także stworzenie miejsca spędzania wolnego czasu rodziców
z dziećmi. W czasie zajęć został oczyszczony teren wokół świetlicy oraz odnowione boisko do gry w piłkę nożną i ręczną. Stworzono również miejsce do gry w piłkę siatkową.
W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla
rodziców i dzieci na temat komunikacji i asertywności. Za otrzymane pieniądze zakupiono
bramki do piłki nożnej i ręcznej, siatkę i słupki do siatkówki. Młodzież samodzielnie wykonała ławki i przygotowała miejsce na ognisko.
W ostatni weekend sierpnia zostanie zorganizowany piknik rodzinny, na który serdecznie zapraszamy!
2. „W partnerstwie z kulturą” – otrzymana dotacja 4.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
W ramach projektu wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano
w dniach 14-15.06.2008 „Dzień Aktywnej Społeczności”.
3. „Ratujmy tradycję i zdrową żywność„ –
promowanie regionalnych produktów ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod ich wyrabiania. Projekt zakłada kultywowanie, poprzez prezentacje i czynne warsztaty zanikających zawodów – kowalstwo, stolarstwo,
wikliniarstwo, pszczelarstwo.
Jednym z etapów projektu było uczestnictwo lokalnego pszczelarza, kowala i stolarza w Dniach
Aktywnej Społeczności w Słupnie, na których
mogli zaprezentować swoje umiejętności i posiadaną wiedzę. Mieszkańcy mieli również możliwość aktywnie uczestniczyć w produkcji miodu,
wykuć własnoręcznie podkowę czy zapoznać się
z podstawami stolarstwa.
Kolejny etap projektu odbędzie się 13 września
w Liszynie, podczas Dnia Pieczonego Ziemnia-

ka, w trakcie którego będzie można zapoznać się
z procesami produkcji powideł z buraka cukrowego, dyni i jabłek.; z procesami kiszenia ogórków, wyrobem smalcu i wyrobu wędlin. Odbędzie się również pokaz produkcji soku i nalewki malinowej. Otrzymana dotacja: 24.665,00 zł
z Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie
4. „Epicentrum”- Stowarzyszenie pomogło napisać projekt grupie młodzieży z Wolontariatu działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i otrzymało dotację w wysokości
4.000,00 zł z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae
„Aktywna wiosna”. Celem projektu jest propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży gminy Słupno oraz stworzenie Centrum Wolontariatu
„Epicentrum” w Słupnie, pełniącego role miejsca
spotkań, pożytecznego spędzenia wolnego czasu.
Wolontariusze samodzielnie wyremontowali salę
przy Kościele Św. Marcina w Słupnie oraz zakupili potrzebne wyposażenie do prowadzenia Centrum.
Następnym etapem projektu będzie konferencja
– „Dzień Otwarty EPICENTRUM”, dla lokalnej
społeczności, władz gminnych i grantodawców.
Celem spotkania będzie prezentacja działalności
Wolontariatu i organizacji pozarządowych z terenu Słupna.
5. „Sportowe wakacje” – Stowarzyszenie
wsparło Uczniowski Klub Sportowy „ HUNG –
KUEN Sanda”, poprzez pomoc w napisaniu i realizację projektu z Funduszu Lokalnego Ziemi
Płockiej. Dzięki przyznanej dotacji w wysokości
1.200,00 zł dzieci mogły wyjechać na 4 dniowe
zgromadzenie na Mazurach, na którym wypoczęli a zarazem uczestniczyli w treningach sztuki walki.
6. „Integracja na kajakach” – wolontariusze
przy pomocy Stowarzyszenia napisali projekt
i otrzymali dotację w wysokości 1.170,00 zł
z Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej. W lipcu
wyjechali 11 osobową grupą na spływ kajakowy po rzece Wkrze. Celem projektu było lepsze
poznanie się grupy, która od nowego roku szkolnego aktywnie włączy się w działalność wolontariatu.
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BIEG WIOSNY
2008-05-18
18 maja 2008 kolejny raz pobiegliśmy w ramach
ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA”. Tym razem
zmieniliśmy trochę trasę i mogliśmy podziwiać piękne tereny doliny Słupianki. W pogodne niedzielne
popołudnie zebrało się blisko dwustu zwolenników
rekreacyjnego biegania. Jak zwykle skorzystaliśmy
z gościnnych obiektów sportowych Szkoły Podstawowej w Słupnie (sam pan dyrektor Jerzy Ogonowski) w znakomitym stylu pokonał trasę biegu dając
doskonały przykład młodzieży. Wszyscy startujący
mieli prawo poczuć się zwycięzcami kończąc bieg
w dobrej formie, bo jak zwykle w naszej akcji najważniejsze jest sprawdzenie własnych umiejętności
i kondycji. Jestem przekonany, że znowu przybyła
grupka zwolenników biegania i zdrowego sportowe-

go trybu życia. Wszyscy biegacze uczestniczyli w losowaniu
cennych nagród. Rodzice zajadając owoce
i smaczne ciasta upieczone przez nieocenione panie ze Świetlicy Środowiskowej GOPS, mogli
dopingować swoje pociechy rywalizujące w licznych
konkursach sprawnościowych. Sprawna organizacja i przebieg akcji mogła odbyć się dzięki prawdziwym przyjaciołom sportu: Urzędowi Gminy w Słupnie, Stowarzyszeniom: „Na Rzecz Społeczności Lokalnej” i „Patron”, firmom: „Otel”, „Ponzio”, „Trendy Travel”, Kowalstwo Artystyczne Andrzej Kania
i wielu ludziom, którym leży na sercu sprawność nie tylko umysłu ale
również ciała.
DO ZOBACZENIE NA TRASACH I ŚCIEŻKACH BIEGOWYCH
Andrzej Chrzanowski
fot. Maciej Kowalski
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Informacje o zasiłkach i stypendiach
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE
DZIAŁ POMOCY RODZINIE I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2008/2009 są przyjmowane
od 1 sierpnia 2008 roku.
Głównym warunkiem uprawniającym do przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków jest kryterium
dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 504 zł netto, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne 583 zł (rozpatrywany jest dochód
za 2007r.) Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2007r. wszystkich pełnoletnich członków
rodziny.
Ponadto Ośrodek informuje, że wysokość przeciętnego dochodu uzyskanego z hektara przeliczeniowego za rok 2007 ogłoszona zostanie przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do
23 września, więc do tego czasu nie będzie możliwe
ustalenie dochodu rodziny utrzymującej się z gospodarstwa rolnego. Może to spowodować opóźnienie
w wypłacie świadczeń za wrzesień.

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia);
2) uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej
się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
nie przekracza 351zł;
3) uczeń, który zamieszkuje na terenie Gminy
Słupno;
4) uczeń, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
w wyznaczonym terminie, czyli od 1 do 15
września 2008 roku;
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód
na 1 osobę nie przekraczający kwoty 351 zł netto)
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
STYPENDIA SZKOLNE,
szkolnego.
ZASIŁEK SZKOLNY 2008/2009
Zasiłek szkolny może być przyznany w przyW związku z rozpoczynającym się rokiem szkol- padku:
nym 2008/2009 informujemy, iż pomoc materialna
1. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Słupno
2. klęski żywiołowej
przysługuje w formie:
3. wydatków związanych z długotrwałą choro1. stypendium szkolnego;
bą (ucznia, czy w rodzinie)
2. zasiłku szkolnego;
4. innych, szczególnych okoliczności
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa
od 1 do 15 września 2008 roku w Gminnym Ośrod- się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wyku Pomocy Społecznej w Słupnie. Zwrot wydat- stąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
ków nastąpi na podstawie przedłożonych faktur tego zasiłku.
VAT lub rachunków imiennych.
Do ubiegania się o stypendium szkolne jako poŚWIADCZENIA
mocy materialnej o charakterze socjalnym uprawnioZ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ny jest:
Od 1 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa
1) uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio(szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły po- nym do alimentów (Dz. U z 2007r. Nr 192, poz. 1378
nadgimnazjalnej), wychowanek publicznego z późn. zm.) i tym samym traci moc ustawa z dnia 22
i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicz- kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników
nego i niepublicznego kolegium (do czasu alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
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Komu przysługuje?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, a ich
egzekucja jest bezskuteczna:
• do ukończenia 18 roku życia;
• do ukończenia 25 roku życia, jeśli uczy się
w szkole lub szkole wyższej
• w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art.9 ust.1);
Jakie kryterium dochodowe?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł (art. 9
ust. 2);
Kto bez prawa do świadczenia?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie
zastępczej;
2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3. zawarła związek małżeński (art.10 ust.2);
Jaka wysokość świadczenia?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art.10 ust.1);
Ważna zmiana! Matka/ojciec nie musi już samotnie wychowywać dziecka. Może żyć w konkubinacie
albo nowym związku i nie traci prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.
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Kiedy należy składać wnioski ?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy - od 1 października do 30 września następnego roku (art.2 ust.8);
Wnioski można składać od 1 sierpnia 2008 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września
do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Gdzie iść po świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
osoby uprawnionej (art.15 ust.2). Na terenie Gminy
Słupno realizatorem ustawy jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słupnie.

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, STYPENDIUM, ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
UZYSKAJĄ PAŃSTWO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE
UL. WARSZAWSKA 26 a
DZIAŁ POMOCY RODZINIE I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
(I PIĘTRO pokój nr 16) Tel. 261-95-44
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CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI 2008

W PARTNERSTWIE Z KULTURĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina
w Słupnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. abpa A.J. Nowowiejskiego w Słupnie, Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej, Stowarzyszenie PATRON działające w Partnerstwie Lokalnym „NASZA 19”, zorganizowały Dni Aktywnych Społeczności, które odbyły się w dniach 14-15.06.2008 r. na terenie Gminy Słupno.
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Pierwszego dnia mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w warsztatach:
tanecznych, dziennikarskich, fotograficznych, malarskich, stolarskich oraz kowalskich. Tego dnia odbył się również pokaz wschodnich sztuk walki zaprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy ”HUNG KUEN SANDA”.
Dzień podsumowano występem dwóch zespołów.
Na scenie Czerwca Aktywnych Społeczności wystąpiły A.Q.Q. oraz SUMATRA.
Drugi dzień
rozpoczął się Mszą Świętą
w Kościele Parafialnym w Słupnie upamiętniającą błogosławionych: abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bpa Leona Wetmańskiego oraz Męczenników II Wojny Światowej. Tego dnia szczególną uwagę uczestników imprezy przyciągnął pokaz
pierwszej pomocy przy pozorowanym wypadku. Poszkodowanych zagrali: ks. Marek Zaborowski – proboszcz oraz Joanna Jakubowska – dyrektor GOPS.
Tego dnia na scenie wystąpiły Domy Pomocy Społecznej, Świetlice Środowiskowe, Środowiskowe
Domy Samopomocy oraz Kabaret Seniorów z Płocka. Do atrakcji tego dnia należało: przejazd bryczką,
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wykuwanie podkówek, podbieranie miodu, loteria
fantowa i wiele innych. Czerwiec Aktywnych Społeczności zwieńczył i zakończył gość wieczoru Stasiek Wielanek i jego kapela.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Klub Seniora
Środowiskowy Dom Samopomocy
działający w Partnerstwie ,,NASZA 19’’
Serdecznie zapraszają na

wspólny wyjazd do SKIERNIEWIC
na

OGÓLNOPOLSKIE DOŻYNKI OGRODNICZE
XXXI SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO KWIATÓW,
OWOCÓW I WARZYW
w dniu 20 września 2008 r.

Koszt wyjazdu: 13 zł. Zapisy na wyjazd prowadzi p. Joanna Gościniecka tel. (024) 261 29 42
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Sportowa
rywalizacja
Festyn gminny
i zawody strażackie

Fot. Maciej Kowalski

Wspaniałą oprawę muzyczną zawodów zapewniła
Gminna Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą Władysława Adamczyka a zespół taneczny „Iskierki” pod

Zawody Sportowo-Pożarnicze na terenie Gminy
Słupno tradycyjnie od wielu lat są organizowane na
boisku sportowym w Wykowie.
Podczas zawodów strażacy doskonalą sprawność
fizyczną, jest to też doskonała okazja do sprawdzenia
sprzętu p. pożarowego.
Członkowie OSP rywalizują pomiędzy sobą tak jak
na sportowych mistrzostwach świata.
W dniu 29.06.2008 roku przeprowadzono Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze połączone z festynem
gminnym.
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Wójt Gminy Stefan Jakubowski, powitał serdecznie zawodników

kierownictwem dh Mariana Żmijewskiego zaprezentował wspaniały pokaz układów tanecznych.
W zawodach sportowo-pożarniczych wzięło udział
9 drużyn w tym 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
Drużyny poszczególnych jednostek zostały przygotowane do zawodów przez swoich Naczelników
odpowiedzialnych za wyszkolenie drużyn.
Nad sprawnością przeprowadzenia zawodów objął patronat komendant Gminny Krzysztof Różalski
i Prezes ZOG ZOSP RP w Słupnie Eugeniusz Pstrągowski.
Zawody zostały rozegrane w 2 konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami.
Komisja sędziowska z Komendy Miejskiej PSP
w składzie :
- kpt Tadeusz Przybyliński- Sędzia główny
-mł. kpt Adam Bednarczyk –członek
- st. ogn. Robert Kaczmarczyk – członek
- sekc. Krzysztof Kiełpiński- członek
dokonała klasyfikacji generalnej zawodów i przedstawiła osiągnięte wyniki.
biorących udział w zawodach - przedstawicieli wszystMłodzieżowa drużyna pożarnicza – dziewczęta
kich jednostek OSP, zaproszonych gości, wszystkich
z OSP Gulczewo zajęła I miejsce w kat. drużyn
mieszkańców gminy i sympatyków pożarnictwa .
dziewczęcych z wynikiem 125 pkt.
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Młodzieżowa drużyna pożarnicza – chłopcy z OSP
Słupno zajęła I miejsce z wynikiem 99 pkt.
Młodzieżowa drużyna pożarnicza - chłopcy (grupa młodsza) zajęła I miejsce w grupie z wynikiem
115 pkt.
Wśród drużyn dorosłych męskich klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
I miejsce OSP Miszewko z wynikiem 113 pkt.
II miejsce OSP Gulczewo z wynikiem 120 pkt
III miejsce OSP Święcieniec z wynikiem 126 pkt
IV miejsce OSP Cekanowo z wynikiem 126,5 pkt
V miejsce OSP Słupno z wynikiem 132 pkt.
Drużyny biorące udział w zawodach otrzymały
puchary, dyplomy oraz nagrody indywidualne.
Za udział w zawodach i doskonalenie sprawności
członkom OSP i członkom młodzieżowych drużyn
pożarniczych serdecznie podziękował Wójt Gminy Stefan Jakubowski i Prezes ZOG ZOSP RP EugeNiezapomniano o najmłodszych dla których zorniusz Pstrągowski.
ganizowano rozmaite konkursy, gdzie rywalizacja
również przebiegała z wielkim zaangażowaniem.
Niewątpliwą atrakcją były quady, paintball, kula sferyczna oraz pompowany zamek cieszące się wielką
popularnością wśród dzieci, jak i dorosłych. Każdy
mógł wziąć udział w loterii fantowej, w której można
było wylosować mnóstwo ciekawych nagród.

Program Festynu był bardzo urozmaicony, po zawodach strażackich, wystąpił zespół EXBOLO oraz
gwiazda wieczoru – śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz – Druga Maryla. Późnym wieczorem odbyła
się dyskoteka prowadzona przez DJ’a.
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INWESTYCJE
W Budżecie Gminy Słupno 2008 r. na budowę
brakujących odcinków sieci wodociągowych na
terenie Gminy Słupno łącznie z pracami projektowymi przeznaczono kwotę ponad 700 tys. złotych.
Na podstawie przygotowanych dokumentacji projektowych budowa i rozbudowa sieci wodociągowych obejmuje następujące miejscowości Gminy
Słupno: Bielino, Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe
Gulczewo, Słupno, Wykowo.
Natomiast na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z pracami projektowymi zaplanowano do wydatkowania kwotę ponad 4 mln złotych. Realizacja
sieci kanalizacji sanitarnej w 2008 r. obejmuje następujące miejscowości Gminy Słupno: Cekanowo,
Nowe Gulczewo, Słupno.
Wzrost liczby mieszkańców korzystających
z sieci kanalizacji sanitarnej wpłynął na konieczność rozbudowy i zwiększenie przepustowości
oczyszczalni ścieków w Słupnie. W związku z powyższym została zawarta umowa na opracowanie stosownej dokumentacji projektowej za kwotę
116 tys. zł. Termin zakończenia prac projektowych
przewidziany jest na III kwartał 2008 r. Rozbudowa oczyszczalni umożliwi budowę sieci kanalizacji sanitarnej w części południowej Gminy Słupno,
tj. w Bielinie, Borowiczkach Pieńkach, Liszynie,
Wykowie, Rydzynie a jednocześnie poprawi jakość
odprowadzanych wód.
Podjęto rozmowy z Panem Krzysztofem Lewandowskim dotyczące realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia „Słupno – Arkadia Mazowiecka – lata 2008 - 2015” obejmującego
budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części
Gminy Słupno na podstawie koncepcji wykonanej
w ubiegłym roku.
W związku z ogłoszeniem terminów naboru
wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –
2013 (RPO WM) do współfinansowania z działania
4.1 – Gospodarka wodno ściekowa przygotowano
nw. przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:
1. budowę I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Ce-

Fot. Maciej Kowalski
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kanowie o łącznej długości ca 7,5 km,
2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy
ul. Pocztowej, ul. Do Grodziska i ul. Gruszkowej
w Słupnie o łącznej długości ca 4,2 km.
W związku z ogłoszeniem terminów naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO
WM) do współfinansowania z działania 3.1 - infrastruktura drogowa przygotowano nw. przedsięwzięcia inwestycyjne:
1. Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego
i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie.
2. Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej
w Cekanowie, budowa ulicy Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurowej i Poziomkowej
w Cekanowie, budowa ulicy Spacerowej na odcinku
od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz
z infrastrukturą.
W Budżecie Gminy Słupno 2008 r. na budowę dróg
gminnych i chodników na terenie Gminy Słupno łącznie z pracami projektowymi przeznaczono kwotę ponad
4,7 mln złotych. Obecnie trwa budowa ul. Ogrodowej, ul. Żwirowej i ul. Źródlanej w Słupnie wraz
z kanalizacją deszczową. W drodze postępowania
przetargowego wybrano wykonawców na:
1. przebudowę drogi gminnej w Samborzu o długości
ca 2,4km,
2. budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
w Barcikowie o długości ca 0,5km,
3. budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
w Wykowie na odcinku od stadionu do drogi powiatowej 5204W o długości ca 0,3km,
4. budowę parkingu w Święcieńcu,
5. przebudowę chodnika od ul. Warszawskiej do
ul. Uskok w Słupnie oraz miejsc postojowych wzdłuż
Stacji Uzdatniania Wody.
Zakończono budowę II etapu chodnika na odcinku od
kościoła do przystanku PKS – PERN o dł. ca 700 mb
w Miszewku Strzałkowskim.
Do końca roku opracowana zostanie dokumentacja
projektowa na budowę przedszkola samorządowego
oraz budynku mieszkalnego socjalnego w Słupnie.
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Wioski Internetowe to okna na świat. To tu dajemy wszystkim chętnym łatwy dostęp informacji, wiedzy i kontaktowania się – powiedział
Witold Witowski, dyrektor Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wioska Internetowa
w Liszynie

Fot. Maciej Kowalski

szego, Centrów Kształcenia. Są to placówki o charakterze kulturalno – oświatowym, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
multimedialnym i edukacyjnym oraz dostępem do Internetu.
Otwarta Wioska Internetowa to alternatywa dla
tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy. Mieszkańcy gminy Słupno, bez względu na wiek, wykształcenie czy sytuację zawodową, mogą tu bezpłatnie korzystać z komputerów oraz Internetu, zdobywając
i uzupełniając swoją wiedzę. Kształcenie na odległość
oparte jest na platformie e-learningowej, zawierającej
dziesięć modułów tematycznych. Każdy klient może
dowiedzieć się m.in. jak założyć własną firmę, jakie
Okres finansowania przez Unię Europejską, pro- są sposoby efektywnego poszukiwania pracy, jak od
jektu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość podstaw przyswoić wiedzę z zakresu wykorzystywana terenach wiejskich”, w ramach którego powstało nia zasobów globalnej sieci Internet oraz nauczyć się
Centrum Kształcenia mieszczące się w Szkole Pod- obsługi takich programów jak Word i Excel. Do tej
stawowej w Liszynie, z dniem 31 sierpnia dobiega pory największym zainteresowaniem cieszyły się kurkońca. Po tym terminie pieczę nad Centrum zapew- sy języka angielskiego i obsługi Internetu. CK chętne przejmie samorząd gminy Słupno. Nie oznacza nie odwiedzają dzieci i młodzież, ale na możliwość
to jednak końca działalności tej placówki. Centrum skorzystania z komputera mogą liczyć też ci, którzy
Kształcenia, w tej formie, będzie funkcjonować jesz- wolną chwilę mają dopiero po pracy. Centrum czynne
jest cały tydzień, od poniedziałku do piątku w godzicze przez co najmniej 5 lat.
nach 10.00 - 18.00 oraz w sobotę i niedzielę od 10.00
do 14.00. Szczegółowych informacji i pomocy w korzystaniu z zasobów „Wioski internetowej” udzielają
pracownicy w godzinach funkcjonowania.

Wykonania projektu podjęła się Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy
Górniczej oraz jej partner Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland S.A. z Warszawy. Na terenie
całego kraju powstało około 250, podobnych do na-
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