GŁOS SŁUPNA
GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY
Słupno, kwiecień 2011 r. (Nr 23)
INFORMATOR URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W numerze:
- Pożegnalna sesja sołtysów
- Pogotowie modlitewne w Słupnie

- Niech żyje bal
- Z prac GOPSiK-u

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Słupno
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Wójt Gminy Słupno

					
Stefan Jakubowski

Sesje Rady Gminy
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Głos Słupna

w I kwartale 2011 r.
Od ukazania się ostatniego Biuletynu „Głos Słupna” Rada Gminy obradowała na 3 sesjach.

III Sesja
Rady Gminy w Słupnie odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r.
i głównym punktem obrad było przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014 oraz uchwalenie Budżetu Gminy na rok 2011. Poza tym Rada Gminy podjęła
uchwały w sprawach:
– zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 r.,
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2011 r.,
– rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słupnie za czas służby przekraczającej normę, oraz przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Województwa Mazowieckiego,
– ustalenia wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego
Rady Gminy Słupno,
– ustalenia wysokości diet przysługującym radnym za udział
w posiedzeniach Rady i Komisji,
– przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słupno na 2011 r.,
– przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
– przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Barcikowie,
– nabycia gruntu położonego w Borowiczkach – Pieńkach oznaczonego jako działka nr 316/3 o pow. 0,0989 ha,
– nabycia gruntu położonego w Miszewku – Stefany oznaczonego jako działka nr 31/4 o pow. 0,0975 ha,
– nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako
działka nr 270/26 o pow. 0,1715 ha,
– zmiany uchwały Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 września
2010 roku Nr 399/XLI/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących
tego podatku.

IV Sesja
Na sesji, która odbyła się w dniu 11 lutego 2011 r. zostało
uchwalone 8 uchwał w sprawach:
– zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014;
– zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 r.;
– uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
– zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Słupno;
– nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno;
– skargi Ewy i Jerzego Żurawskich
– nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2012 r.

V Sesja
W dniu 18 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy
w Słupnie, która w dużej mierze była sesją sprawozdawczą,
ponieważ Rada Gmina oprócz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie przyjęła sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata
2009 – 2010; sprawozdanie dot. współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2010; sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 r. oraz
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w 2010 r. Ponad to Rada
podjęła uchwały w sprawach:
– zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014;
– zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 r.
– zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa II etapu sieci
kanalizacji sanitarnej w Cekanowie”;
– zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola
Samorządowego w Słupnie”;
– przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno
z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno;
– utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
Słupno z/s w Cekanowie;
– uchwalenia Gminnego programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Słupno na lata 2011 – 2015;
– nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Słupnie oznaczonej jako działka
nr 111/60 o pow. 0,0218 ha.
Również w czasie tegoż posiedzenia radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych
na 2011 r., która obejmuje dwa programy zdrowotne
dla mieszkańców Gminy Słupno: „Program promocji zdrowia w szkołach” oraz „Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze”.
W trakcie wszystkich 3 Sesji Rada Gminy wysłuchała informacji z posiedzeń komisji za okres między sesjami oraz
informacji Wójta o realizacji uchwał podjętych na sesjach.
Przewodnicząca rady
Elżbieta Kuchta
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Z obrad rajców
Od lewej siedzą: sołtys wsi Bielino Katarzyna Garwacka, sołtys wsi
Nowe Gulczewo Adam Jankowski, sołtys wsi Rydzyno Wojciech Bielas, sołtys wsi Cekanowo Andrzej Ners, sołtys wsi Mirosław Anna
Pietrzak

marca podczas V sesji Rady
Gminy Słupno Wójt Gminy Stefan
Jakubowski wraz z Przewodniczącą
Rady Gminy Elżbietą Kuchtą oraz
Zastępcą Przewodniczącego Rady
Gminy Dariuszem Kępczyńskim
złożyli sołtysom naszej gminy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i współpracę z władzami samorządowymi.
E. Adamkowska
Fot. E. Adamkowska

Od lewej siedzą: sołtys wsi Wykowo Mirosława Grabowska, sołtys wsi Mijakowo Mieczysław
Chmielewski, sołtys wsi Bowiczki Pieńki Marianna Szczypniewska, sołtys wsi Szeligi Tadeusz Krystek, sołtys wsi Bielino Katarzyna Garwacka, sołtys wsi Nowe Gulczewo Adam Jankowski, sołtys
wsi Rydzyno Wojciech Bielas, sołtys wsi Cekanowo Andrzej Ners, sołtys wsi Ramutowo Stanisław
Matusiak, sołtys wsi Miszewko Strzałkowskie Wojciech Jakubowski

Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski składa podziękowania sołtysowi i radnemu wsi Słupno Janowi Stefańskiemu

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno Elżbieta Kuchta
i zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dariusz Kępczyński składają podziękowania sołtysowi wsi Cekanowo
Andrzejowi Nersowi. W tle Radny Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński

Od lewej siedzą radni: Krzysztof Szałkowski, Andrzej Dzięgielewski, Bożena Grzybowska, Agnieszka Serafimowicz – Kierownik Działu Kultury Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Kultury w Słupnie, Katarzyna Sobiecka – Zastępca Dyrektora Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie, Krzysztof Różalski – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, radni; Andrzej
Banasiak, Jerzy Pęcherzewski, Stanisłąwa Jaroszewska, Jan Stefański, Jadwiga Biernat, Zbigniew Pielat, Zygmunt Majewski

Wybory sołeckie
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W okresie od 21 do 30 marca 2011 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Słupno odbyły się
zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie.
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE WYBRANI W WYBORACH DO SAMORZĄDU
MIESZKAŃCÓW NA LATA 2011-2015
L.P.

SOŁECTWO

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

1.

SAMBÓRZ

JERZY GORZYCKI

KATARZYNA PACHELSKA
MAREK ŻABOLICKI
KAROL LEWANDOWSKI

2.

BOROWICZKI - PIEŃKI

MARIANNA SZCZYPNIEWSKA

IWONA WIĘCEK
IWONA ŁUKASIAK
MARCIN POLIT
TOMASZ WIKTOROWSKI

MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE

JAKUBOWSKI WOJCIECH

AGNIESZKA RACZYŃSKA
TOMASZ KOWALSKI
ANDRZEJ KOZIEŁ

4.

RYDZYNO

WOJCIECH BIELAS

PAWEŁ ADAMCZYK
MICHAŁ POPŁAWSKI
MAŁGORZATA FLAK

5.

MIJAKOWO

MIECZYSŁAW CHMIELEWSKI

JADWIGA DYLEWSKA
ARTUR WIĘCEK

6.

RAMUTOWO

STANISŁAW MATUSIAK

ELŻBIETA PIETRASIAK
JERZY GRABOWICZ
EDYTA KUSIŃSKA

7.

LISZYNO

DARIUSZ LUŚNIEWSKI

STEFAN SIKORA
JAROSŁAW ŚLIWIŃSKI
DARIUSZ ŻURAWSKI

8.

BARCIKOWO

BOŻENA GRZYBOWSKA

ELŻBIETA ZWIERZCHOWSKA
ANDRZEJ CYBULSKI

9.

BIELINO

KATARZYNA GARWACKA

GRAŻYNA KULPA
JOANNA WIĘCEK

10.

MISZEWKO - STEFANY

TOMASZ PIÓRKOWSKI

WŁODZIMIERZ WOŹNIAK
KRZYSZTOF WYRĘBKOWSKI

11.

WYKOWO

ANDRZEJ SĘPIAK

MIROSŁAW WILCZYŃSKI
WIESŁAW WERNIK
ZYGMUNT MAJEWSKI

12.

SZELIGI

WIOLETTA KWIATKOWSKA

GRZEGORZ MACIEJEWSKI
BOGDAN FALKOWSKI
TADEUSZ KRYSTEK

3.

13.

CEKANOWO

ANDRZEJ NERS

ANDRZEJ SZOSTEK
ANDRZEJ KANIA
PIOTR LEWANDOWSKI
JACEK ZIÓŁKOWSKI

14.

NOWE GULCZEWO

ADAM JANKOWSKI

DANIEL IGIELSKI
ARTUR MATUSIAK

15.

STARE GULCZEWO

LUCYNA GRĄCZEWSKA

JACEK MACHOWSKI
DANUTA KOBUSZEWSKA
TOMASZ WACHOWSKI
BOGUMIŁA TOMCZAK

16.

SŁUPNO

JAN STEFAŃSKI

ANDRZEJ MOCHTAK
JAN GAWŁOWSKI
WANDA RAJEWSKA
DAGMARA KAWALSKA - CHMIELEWSKA

17.

MIROSŁAW

ANNA PIETRZAK

JERZY BIELSKI
JAN PORĘBSKI

Frekwencja mieszkańców sołectw, którzy wzięli udział w zebraniach wiejskich:
Sambórz – 20,72%
Borowiczki – Pieńki – 10,23%,
Miszewko Strzałkowskie – 15,19%,
Rydzyno – 26,62%
Mijakowo – 44,79%
Ramutowo – 9,19%,

Liszyno – 21,6%,
Barcikowo – 17,95%,
Bielino – 16,05%,
Miszewko – Stefany – 35,43%,
Wykowo – 24,46%,
Szeligi – 33,74%,

Cekanowo – 5,96%,
Nowe Gulczewo – 3,98%,
Stare Gulczewo – 16,38%,
Słupno – 6,56%,
Mirosław – 21,32%

Głos Słupna
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Ogłoszenie

Rachmistrz
rusza w teren
Wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego to jedna z metod zbierania danych podczas
tegorocznego spisu powszechnego. Te
osoby, które dokonały samospisu internetowego nie będą spisywane przez
rachmistrza.

Jak rozpoznać rachmistrza?
Każdy rachmistrz posiada legitymację (ważną tylko z dowodem osobistym),
która zawiera:
- imię i nazwisko,
- zdjęcie,
- własnoręczny podpis,
- numer legitymacji,
- teren działania,
- okres ważności,
- podpis i pieczątkę Dyrektora Urzędu
Statystycznego w Warszawie,
- Pieczęć Urzędu Statystycznego w Warszawie,
- logo Centralnego Biura Spisowego.
- Rachmistrz ma ze sobą terminal handheld – urządzenie podobne do telefonu komórkowego z dotykowym ekranem.

Jak sprawdzić wiarygodność
rachmistrza?
- Dzwoniąc na Infolinię czynną codzinie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele od 8.00 do 18.00.
-  22 44 44 777 numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z taryfikatorem
operatora sieci komórkowej
- 800 800 800 numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
-  Dzwoniąc do Gminnego Biura Spisowego przy Urzędzie Gminy, Miasta
lub Dzielnicy.

Co powinniśmy wiedzieć
o pracy rachmistrza?
Zbieranie danych przez rachmistrza rozpoczeło się 8 kwietnia
i trwać będzie do 30 czerwca br.

- Rachmistrz nie używa formularzy papierowych. Nasze odpowiedzi wpisuje do formularza elektronicznego
zainstalowanego na przenośnym urządzeniu typu hand-held.
- Odwiedza i spisuje mieszkania oraz
osoby według wykazu otrzymanego

z Wojewódzkiego Biura Spisowego,
tym samym nie może wybierać mieszkań, w których będzie zbierał dane.
- Zadaje pytania według ustalonej kolejności w formularzu.
- Nie może zmieniać treści pytań ani sugerować odpowiedzi.
- Nie może zbierać danych, które nie
wchodzą w zakres spisu.
- Jeżeli rachmistrz odwiedzi nas, gdy nie
mamy czasu, możemy przełożyć rozmowę na inny termin.
- Jeżeli rachmistrz nie zastanie nas
w domu, może do nas zadzwonić ankieter z Urzędu Statystycznego w celu
umówienia ponownej wizyty.
- Jeżeli nie chcemy, aby rozmowa z rachmistrzem odbyła się w naszym mieszkaniu, możemy udzielić odpowiedzi
np. na klatce schodowej, na zewnątrz
budynku.
- Jeżeli chcemy uniknąć wizyty rachmistrza możemy spisać się przez Internet samodzielnie wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie
www.stat.gov.pl

Ważne! Bezpieczeństwo danych
- Informacje zbierane podczas wywiadu
będą wprowadzane przez rachmistrza
bezpośrednio do urządzenia handheld, natychmiast szyfrowane i przesyłane niezwłocznie na serwer Głównego Urzędu Statystycznego.
- Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną.
- Osoby pracujące na rzecz NSP 2011
zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie
pociąga za sobą sankcje karne.
- Zebrane dane zostaną opublikowane w
formie uniemożliwiającej jakąkolwiek
identyfikację danych jednostkowych
tj. osób, gospodarstw domowych i adresów. Wykorzystane będą wyłącznie
do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie
należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Z życia gminy

7

Głos Słupna

Pogotowie
modlitewne
w Słupnie
„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który
jest w niebie”
(Mt 18, 19)

Chyba każdy z nas doświadczył sytuacji, kiedy w jego życiu potrzebna była
wzmożona modlitwa w intencji kogoś
bliskiego lub ważnej sprawy. Modlitwa,
poprzez którą człowiek otwierał się na
Boga. Mogło tak być, że byliśmy wtedy przerażeni, stroskani lub zagubieni
i prosiliśmy Go o ratunek, pocieszenie,
zdrowie, pracę lub powierzaliśmy Mu
kłopoty domowe. Od kilku tygodni na
stronie internetowej parafii św. Marcina w Słupnie znajduje się nietuzinkowy
formularz. Dzięki niemu można zgłosić
anonimowo lub imiennie swoją intencję. Nasz adres email pozostaje tylko do
wiadomości moderatora strony i nie jest

Ks. Marek Zaborowski, proboszcz parafii
św. Marcina w Słupnie. Fot. E. Adamkowska
publikowany. Każda wysłana intencja
jest weryfikowana (w celu odrzucenia
złośliwości lub żartów), by potem trafić
do grupy modlitewnej.
Pomysłodawcą „Pogotowia modlitewnego” jest doktor inżynier Andrzej
Dzięgielewski, wykładowca płockiej

Politechniki, Radny Gminy Słupno oraz
moderator parafialnej strony internetowej.
Dla zainteresowanych adres strony
internetowej parafii św. Marcina: www.
swietymarcin.org.pl.
E. Adamkowska

Ks. Andrzej Pieńdyk z kolędnikami w Urzędzie
Gminy w Słupnie. Fot. E. Adamkowska
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GOPSiK

Projekt „Aktywne kobiety gminy Słupno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Spółdzielnia Socjalna „OPIEKA”
w Słupnie od dnia 01.03.2011 r. rozpoczęła realizację swojego pierwszego
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007
-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich, pt. „Aktywne
kobiety gminy Słupno”.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2011 r. do 31.08.2011 r.
i skierowany jest do 6 kobiet pracujących
w Spółdzielni Socjalnej „OPIEKA”.

KLUB
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

Celem ogólnym projektu jest wzrost
poziomu kwalifikacji zawodowych 6
kobiet wiejskich z terenu gminy Słupno,
zatrudnionych w spółdzielni socjalnej
„OPIEKA” w Słupnie.
Celami szczegółowymi są: poszerzenie usług oferowanych przez spółdzielnię i ich kompleksowość, wzrost konkurencyjności spółdzielni na rynku.
Wartością dodaną projektu będzie
wzrost zapotrzebowania wśród mieszkańców gm. Słupno na usługi świadczone przez spółdzielnię.
W projekcie zostaną podjęte następujące działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 6 kobiet:

- Kurs gastronomi.
- Kurs pielęgnacji ogrodów.
- Kurs prawa jazdy kat. B. - 3 kobiety
będą uczestniczyły w kursie. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi w dużym stopniu komunikację i sprawniejsze poruszanie się między klientami, pozwoli
również pokonać bariery komunikacyjne.
- Szkolenie nt. podnoszenia kompetencji w zakresie prawa pracy i równego
traktowania. Kurs ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie prawa pracy i równego traktowania.

7 marca 2011 roku rozpoczęły się w Klubie Integracji Społecznej
w Słupnie zajęcia dla 10 osób bezrobotnych z terenu gminy Słupno.
Klub działa w strukturze Działu Pracy ze Społecznością Lokalną Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury
w Słupnie i realizuje program reintegracji zawodowej i społecznej. Zajęcia
są jednym z zadań projektu systemowego „AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Osoby bezrobotne oprócz uczestnictwa w Klubie objęte będą szkoleniami

zawodowymi i poradnictwem zawodowym.
Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej dla uczestników projektu odbywają
się w każdy poniedziałek i wtorek i będą
trwały do końca listopada bieżącego
roku. Udział w Klubie daje uczestnikom
możliwość rozwoju, zdobycia nowych
kwalifikacji zawodowych. Zadaniem
Klubu jest przygotowanie uczestników
do wejścia lub powrotu na rynek pracy
oraz samodzielnego poruszania się po
nim. Każdy uczestnik ma możliwość
skorzystania z porad Punktu Informacji
Obywatelskiej oraz podręcznej biblioteczki.

Konkurs
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Młodzież
zapobiega pożarom
Niedawno byłam świadkiem, ba, nawet uczestnikiem bardzo interesującego
wydarzenia. Miało ono miejsce w Szkole
Podstawowej w Słupnie. Były to eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
które od wielu lat są organizowane w
naszej gminie. Konkurs podzielony jest
na kilka etapów: gminny, powiatowy,
wojewódzki i centralny. Jego adresatami są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Ma
na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ekologii oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczniowie – reprezentanci szkół z terenu gminy - zostali podzieleni na dwie
kategorie wiekowe: szkoła podstawowa
i gimnazjum.
Musieli odpowiedzieć na 25 pytań
testowych, które różniły się stopniem
trudności. Łatwo się domyślić, że gimnazjaliści mieli odrobinę trudniej. Odrobinę, ponieważ pytania dla podstawówki
też nie były łatwe.
Przegranych nie było, każdy z biorących udział w zmaganiach pożarniczych został nagrodzony oraz otrzymał
pamiątkowy dyplom.
I tak zwycięzcami w poszczególnych
grupach zostali:
Grupa I (szkoła podstawowa)
Agnieszka Wrzesień
Piotr Idźkowski
Andżelika Szeligowska
Grupa II (gimnazjum)
1. Adrian Różalski
2. Piotr Jankowski
3. Przemysław Grzelak
Największą wiedzą z dziedziny pożarnictwa w poszczególnych grupach
wiekowych, wykazali się Agnieszka
Wrzesień i Adrian Różalski. Zwycięzcy
wezmą udział w eliminacjach powiatowych konkursu.
Organizatorem turnieju był Zarząd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej przy współpracy Wójta Gminy Stefana Jakubowskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słupnie Jerzego Ogonowskiego.
E. Adamkowska
Fot. E. Adamkowska

Agnieszka Wrzesień, pierwsze miejsce w I kategorii wiekowej

Adrian Różalski, pierwsze miejsce
w II kategorii wiekowej

Pierwsza kategoria wiekowa: Agnieszka
Wrzesień, Piotr Idźkowski, Andżelika
Szeligowska, Przemysław Ignaczewski,
Jakub Popowski

Druga kategoria wiekowa: Adrian Rożalski,
Piotr Jakubowski , Przemysław Grzelak, Lidia
Jankowska, Bartłomiej Jankowski, Weronika
Malinowska, Justyna Sztejdur, Łukasz Sobczak

Słodki poczęstunek w przerwie przed ogłoszeniem wyników
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Wnioski
MŁODY ROLNIK
W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” od 26 kwietnia do 24 czerwca.
Możliwe staje się bowiem uzyskanie pomocy przez WSZYSTKICH
MŁODYCH ROLNIKÓW, którzy już
prowadzą gospodarstwa rolnicze, bez
względu na sposób ich nabycia, o ile
od rozpoczęcia działalności rolniczej
do dnia złożenia wniosku o przyznanie
pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji
o przyznaniu pomocy - nie więcej niż
18 miesięcy. W przypadku rolników,
którzy otrzymali decyzje o wypełnieniu kryteriów do otrzymania renty strukturalnej, warunkiem umożliwiającym
przyznanie im takiej renty, jest uzyskanie przez ich następców wsparcia na
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”
i przekazanie gospodarstwa w terminie
9 miesięcy od daty otrzymania postanowienia. Tak więc dzięki wprowadzonym zmianom mogą skorzystać zarówno przyszli „renciści strukturalni”, jak
i młodzi rolnicy.
Każdy wniosek będzie poddawany
ocenie punktowej według następujących

trzech kryteriów: powierzchni użytków
tworzonego gospodarstwa, kwalifikacji
zawodowych wnioskodawcy oraz stopy
bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo. O kolejności
przyznawania pomocy będzie decydowała suma przyznanych punktów, a
nie jak dotychczas kolejność złożenia
kompletnego i poprawnego wniosku.
Pomoc z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” kierowana jest
do rolników, którzy nie przekroczyli
40 roku życia a planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek. Mogą oni skorzystać z jednorazowej premii w wysokości 75 tysięcy
zł. Warunek - muszą legitymować się
wykształceniem gwarantującym dobre
przygotowanie do zawodu rolnika lub
odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. Istnieje także możliwość uzupełnienia wykształcenia w ciągu trzech lat
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Nie zmieniły się również
w porównaniu z zeszłorocznym nabo-

rem wniosków warunki przyznawania
pomocy na „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” dotyczące wymaganej powierzchni użytków rolnych przejmowanych lub nowotworzonych gospodarstw.
Do otrzymania wsparcia kwalifikują się
te gospodarstwa, których wielkość jest
co najmniej równa powierzchni średniej
wielkości gospodarstwa w kraju i nie jest
większa niż 300 ha. W przypadku województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej
powierzchni gospodarstwa w kraju, czyli (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego,
śląskiego i świętokrzyskiego), spełnienie warunku posiadania gospodarstwa
o odpowiedniej powierzchni użytków
rolnych zostało rozłożone w czasie. Najpierw w ciągu 180 dni od otrzymania
decyzji o przyznaniu pomocy gospodarstwo „młodego rolnika” musi osiągnąć
wielkość średniej wojewódzkiej, a następnie w ciągu trzech lat wielkość średniej krajowej.
źródło: www.arimr.gov.pl

Wnioski
PŁATNOŚCI OBSZAROWE
drobnonasiennych można składać do dnia 31 maja 2011 roku.
Wnioski o przyznanie płatności na rok 2011, rolnicy mogą
Rolnicy, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyskładać w Biurze Powiatowym ARiMR ul. Bielska 57A oraz
czajne okoliczności lub przypadki dziaza pośrednictwem poczty, w termiłania siły wyższej, którzy złożą wnioski
nie od dnia 15 marca do dnia 16 maja
o przyznanie płatności na rok 2011
2011 r. (ze względu na fakt, że ostatWnioski dotyczące płatności bezpow okresie od dnia 17 maja do dnia
ni dzień przewidziany na składanie
10 czerwca 2011 r. nie będą mieli obniwniosków o przyznanie płatności
średnich pomagają wypełniać Pan Mażanych kwot płatności (naliczanych sankbez sankcji przypada w niedzielę).
rek Ołdakowski – Mazowiecki Ośrodek
cji) z tytułu złożenia wniosku po terminie,
Dopuszczalne jest złożenie wnioDoradztwa Rolniczego w Warszawie
pod warunkiem, że na piśmie poinformusku w terminie 25 dni kalendarzoOddział w Płocku – Urząd Gminy pokój
ją kierownika biura powiatowego ARiMR
wych po tym terminie, czyli do dnia
nr 5 (tel. 267-95-76) oraz pan Michał
o wystąpieniu nadzwyczajnych okolicz10 czerwca 2011 r., jednakże za każKolasiński – Urząd Gminy – pokój nr
ności lub wystąpieniu siły wyższej, w terdy dzień roboczy opóźnienia należna
10B (tel. 267-95-81).
minie 10 dni roboczych od dnia, w którym
rolnikowi płatność będzie pomniejrolnik lub upoważniona przez niego osoba
szana o 1% za każdy dzień roboczy
są w stanie dokonać takiej czynności oraz
opóźnienia.
dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajTermin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.
nych okoliczności.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i specjalnej płatności obszarowej
źródło: www.arimr.gov.pl
do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych
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Dopłaty
do materiału siewnego
Od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać
się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r.
do 15 czerwca 2011 r.):
• zbóż ozimych
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka,
• mieszanek zbożowych i pastewnych
(sporządzonych z gatunków roślin
objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).
Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć
się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub

stopień kwalifikacji oraz numer partii
materiału siewnego, data sprzedaży.
O dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego w terminie od 15 lipca 2010
r. do 15 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się zgodnie z przepisem §1
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945
z późn. zm.) od 15 stycznia do 25
czerwca 2011 r. W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać
wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwali-

fikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r.
do 15 czerwca 2011 r.):
• zbóż ozimych,
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka,
• mieszanek zbożowych i pastewnych.
Informacje na temat dopłat do
materiału siewnego można uzyskać
na stronie internetowej www.arr.gov.pl,
w Oddziałach Terenowych Agencji
Rynku Rolnego lub w Telefonicznym
Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 22) 661- 72 - 72. TPI czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną
pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail:
tpi@arr.gov.pl.
źródło: www.arr.gov.pl
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Masz dom, pamiętaj o numerze...
Właściciele zabudowanych nieruchomości mają obowiązek wywieszenia
tabliczki z numerem budynku. Muszą
zrobić to w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i ustalenia numeru porządkowego.
Muszą pamiętać o kilku rzeczach.
Tabliczka ma być widoczna. Czyli trzeba umieścić ją na ścianie frontowej

domu. Na tabliczce, o której mowa,
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic - nazwę miejscowości.
Jeżeli nasz dom położony jest w głębi działki, musimy umieścić tabliczkę
także na ogrodzeniu.
Dotychczasowe tabliczki z numerem

porządkowym nieruchomości, które nie
spełniają wyżej wymienionych wymogów, zachowują ważność przez 3 lata od
dnia 7 czerwca 2010 r., tj. od dnia wejścia w życie Ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r.(Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz.
489).   
E. Adamkowska

... i wywozie nieczystości
Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia jej w pojemnik
na odbiór odpadów komunalnych oraz podpisaniu umowy z firmą zabierającą nieczystości ciekłe.
Poniżej wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych na terenie gminy.
Lp.

Nazwa
jednostki

Rodzaj wywożonych
odpadów
Stałe*
Ciekłe*

Adres

Telefon

1.

Eko-Maz. Sp.
z o.o. Wywóz
odpadów
komunalnych

ul. Gierzyńskiego17
09 – 407 Płock

(0 24) 263 62 92
ekomaz@wp.pl

X

2.

REMONDIS
Sp. z o.o.
Oddział Płock

ul. Przemysłowa 32
09-400 Płock

tel.: +48 (0) 24 / 268 10 60
fax: +48 (0) 24 / 262 56 45
e-mail: plock@remondis.pl

X

3.

SITA Płocka
Gospodarka
Komunalna
Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31
09-400 Płock

tel.+48 (24) 262 31 67,
262 20 53 ; fax 262 22 44
pgk.plock@sitapolska.com.pl
marketing@pgkplock.pl

X

4.

Wojciech
Burzyński

Dębniki 31
09 – 451 Radzanowo

604-577-066

X

5.

Marian Salamon

ul. Hermana 2/59
09 – 400 Płock

602-866-307

X

6.

Usługi
Asenizacyjne
Marianna Jezierska

ul. Morelowa 12,
09 – 410 Płock

605-688-685

X

7.

Usługi
Transportowe i
Asenizacyjne
Tadeusz
Machowski

ul. Lubuska 11
09 – 410 Płock

601-275-514

X

8.

Łukasz
Kwiatkowski

ul. Ciechomicka 72
09 – 401 Płock

505-850-312

X

9.

Usługi
Asenizacyjne i
Transportowe
Grzegorz Kowalski

ul. Obr. Westerplatte
8/15
09 – 400 Płock

604-363-213

X

X

Bal
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Niech żyje bal…

przedszkolaków

Ostatni dzień karnawału w słupnowskim przedszkolu obchodzony był wyjątkowo hucznie! Pięknym księżniczkom próbowały dorównać kroku ekipy
zwinnych Spidermanów i pomocnych
Batmanów, gdzieś przemknęła - chyba
na miotle – urocza Baba Jaga, pan-pirat
wypatrywał pani-pirat, lśniły zbroje rycerzy, „Jeden za wszystkich...” – zdawał
się do nich mówić d’Artagnan.
Na tym nie koniec - latały motyle,
biedronki i – a jakże - wróżki. Pląsały misie, koty i klauni, w oddali zamajaczyła kolorowa spódnica cyganki…
Ciekawe, co wywróżyła koleżankom
i kolegom.
Cała bajkowa świta bawiła się doskonale na balu przedszkolaków. Atrakcji
było mnóstwo. W licznych konkursach
nagrodami były słodkie niespodzianki.
Impreza trwała kilka godzin i dostarczyła dzieciom niezapomnianych wrażeń.

Do zobaczenia na kolejnym
balu za rok.
E. Adamkowska
Fot. Archiwum przedszkola
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Samospis internetowy
spisz się sam

W terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. uruchomiony zostanie samospis internetowy. To jedna
z metod zbierania danych podczas tegorocznego spisu powszechnego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych.
Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki – uzupełnić je.
Samospis internetowy krok po kroku:

1. Wejdź

na stronę http://www.spis.
gov.pl lub http://www.stat.gov.pl.

2. Wybierz zakładkę „formularze spisowe”.

3. Wybierz formularz identyfikacyjny.
4. Uzupełnij formularz identyfikacyj-

ny:
- podaj dane identyfikacyjne (PESEL,
imię i nazwisko),
- podaj dane do weryfikacji (NIP lub
miejsce urodzenia oraz nazwisko rodowe matki),
- podaj dane umożliwiające kontakt (telefon, adres poczty elektronicznej),
- wpisz swoje hasło (hasło powinno mieć
długość od 8 do 12 znaków, zawierać
małe i duże litery, cyfry lub znaki specjalne). Zapamiętaj je lub zapisz na
kartce.
- wpisz we wskazane miejsce kod
z obrazka.

5.

Zaloguj się do formularza elektronicznego podając PESEL i wygenerowane wcześniej hasło.

6.

Wypełnij elektroniczny formularz
spisowy.

7.

Jeśli nie wypełnisz formularza do
końca, wyjdź z aplikacji przyciskiem
wyloguj.

8. Jeśli chcesz ponownie uruchomić

formularz wpisz PESEL i zapamiętane
hasło.
Formularz można wypełnić w terminie
od 1 kwietnia do 16 czerwca, dowolnego
dnia i o dowolnej godzinie. Można podzielić wypełnianie formularza na etapy
w zależności od ilości wolnego czasu jakim dysponujemy. Od momentu pierwszego zalogowania dane do formularza
będzie można wprowadzać i uzupełniać
przez 14 dni. W tym czasie można logo-

wać się wielokrotnie - dane za każdym
razem są zapamiętywane.
Zapewniamy, że przekazane przez
Państwa informacje będą przesyłane
w postaci zaszyfrowanej i będą podlegały tajemnicy statystycznej. Zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.
Na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego dostępna jest
wersja demonstracyjna samospisu, zarówno formularza długiego przeznaczonego do badania reprezentacyjnego, jak
również formularza krótkiego, przeznaczonego do badania pełnego.

Formularz off-line

Osoby, które mają ograniczony dostęp do Internetu lub nie posiadają Internetu mogą skorzystać z formularza off-line. Nie zawiera on żadnych danych
administracyjnych – jest pusty. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej GUS lub zgłosić się z własnym
nośnikiem (CD, pendrive) do najbliższego biura spisowego w celu nagrania
programu. Program należy zainstalować
na dowolnym komputerze i przystąpić
do wypełniania. Do formularza dołą-

czona jest szczegółowa instrukcja obsługi. Następnie wypełniony i zapisany
na wybranym nośniku formularz należy
przekazać do gminnego biura spisowego (znajdujące się przy urzędzie gminy,
miasta lub dzielnicy) lub wojewódzkiego biura spisowego (Urzędu Statystycznego w Warszawie).

Infolinia

Od 1 kwietnia dostępna jest ogólnopolska infolinia spisowa:
22 44 44 777 numer dla połączeń
przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z taryfikatorem operatora sieci komórkowej
800 800 800 numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych.
Dzwoniąc na infolinię możemy uzyskać:
- pomoc przy wypełnianiu formularzy
spisowych,
- ogólne informacje o spisie,
- informacje o rachmistrzach spisowych.
Infolinia jest czynna codziennie: od
poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele
od 8.00 do 18.00.

Kalendarz
IMPREZ
Maj
Festyn Rodzinny w Święcieńcu
7 maja – obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 10-lecia istnienia Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy
Słupno

Kultura

15 Głos Słupna

Czerwiec

Lipiec

Pokazy drużyn cheerleaderek – zespoły
szkół gminnych – hala sportowa w Słupnie

3 lipca – Festyn Gminny i Zawody Strażacki w Wykowie oraz koncert Skaldów

12 czerwca – Czerwiec Aktywnych Społeczności oraz kabaret Neo-Nówka

8 maja – III Turniej Brydżowy o puchar
Wójta Gminy Słupno. Szkoła Podstawowa w Słupnie
13-14 maja – Ogólnopolski Turniej
Sztuk Walki WUCHU – hala sportowa
w Słupnie
Wiosenny rekreacyjny bieg wiosny

Gminny biuletyn informacyjny - informator Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych ,,Głos Słupna’’
Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, tel. (24) 267-95-81, e-mail: ug@slupno.eu
Redaguje: Emilia Adamkowska, druk: Laser-Graf, Płock, tel. (24) 262-03-08, nakład 1300 egz.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.
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Z życia gminy

Było, minęło
Wydarzenia, w których brali udział mali i duzi
mieszkańcy gminy. Zorganizowane dzięki ich zaangażowaniu.
Walentynki

Nie zapomnimy...

Poczta Walentynowa w szkole w Słupnie.

Na uroczystość upamiętniającą Żydów ziemi płockiej w Bodzanowie zostali zaproszeni również przedstawiciele naszej Gminy. Na zdjęciu, wicepremier Waldemar
Pawlak i Wójt Gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak, składają na cmentarzu żydowskim
hołd pomordowanym. Fot. Piotr Augustyniak Gazeta Wyborcza.

Kolędnicy
 Pod opieką ks. Andrzeja Pieńdyka, Urząd Gminy odwiedzili
w styczniu kolędnicy. Mamy nadzieję, że za rok również przybędą z dobrą nowiną

Miłym gościom słodką niespo- 
dziankę wręcza Wójt Gminy
Słupno Stefan Jakubowski
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Jasełka w Domu Samotnej Matki w Starej Białej
W dniu 16 grudnia 2010 roku uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej w Liszynie wystawili jasełka w Domu Samotnej Matki w Starej Białej.
Dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej został założony
w 1929 roku. Siostry w Białej katechizują
dzieci w szkole i prowadzą dom, w którym jest 10 miejsc dla potrzebujących kobiet w ciąży bądź z małymi dziećmi. Obok
jest przedszkole, do którego uczęszcza 17
dzieci. Siostry w Białej są zaangażowane
w rozszerzanie czci Miłosierdzia Bożego, naśladując św. Siostrę Faustynę, która
przebywała tam przez krótki czas, pełniąc
obowiązki w ogrodzie.
Dom Samotnej Matki jest uprawniony
do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w
ten sposób środki są wykorzystywane na
następujące cele: pomoc materialną matkom, które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej w okresie przed i po porodzie
oraz matkom z małoletnimi dziećmi.
Nasze przygotowania do występu poprzedzone było wieloma próbami. Dzieci dosyć szybko nauczyły się tekstów na
pamięć, jednak praca nad odpowiednią
dykcją, przygotowaniem strojów, ustawieniem, zajęła wiele czasu. Duże podziękowanie należy się rodzicom, którzy
czuwali nad swoimi pociechami i bardzo
angażowali się w całe przedsięwzięcie.
Mali aktorzy mieli okazję zaprezentować
swój talent, a tym samym sprawić radość
innym dzieciom. Jasełka zatytułowane:
”Mały pastuszek i wielki rozbójnik” opowiadały o tym, jak dobro może wpłynąć
na drugiego człowieka i przemienić jego
serce.
Podczas naszego pobytu w domu Sa-

motnej Matki, nie tylko wystawiliśmy jasełka i śpiewaliśmy kolędy, jednocześnie
zawieźliśmy dary, które udało nam się zebrać w ramach akcji „I Ty możesz zostać
św. Mikołajem”( to już kolejna edycja). Były to artykuły spożywcze i środki czystości, które w każdym domu są niezbędne do codziennego życia. Cieszy fakt, że
rodzice z coraz większą ofiarnością popierają naszą akcję. Ponadto, aby zgromadzić środki pieniężne na zakup produktów, zorganizowana została loteria fantowa,
w której dzieci chętnie uczestniczyły.
Siostry prowadzące Dom Samotnej Matki w podziękowaniu obdarowały nas
opłatkiem na wigilijny stół, obrazkami, ozdobami na choinkę i piernikami własnego wypieku. Cieszyły się, że ktoś o nich pamiętał i zapraszały na kolejne odwiedziny. Uczniowie naszej szkoły, występujący w jasełkach zobaczyły, że nie wszystkie
dzieci mają wspaniałych rodziców i szczęśliwe dzieciństwo, że są takie, które potrzebują pomocy innych. Cel naszego wyjazdu – uwrażliwienie dzieci na potrzeby
innych, został zrealizowany.
Ewa Popowska
Fot. Archiwum Szkoły Podstawowej w Liszynie
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Droga krzyżowa
Parafia Słupno posiada piękną tradycję. Każdego roku w Wielkim Poście
odbywa się Droga Krzyżowa ulicami Słupna. Tegoroczna uroczystość
miała miejsce 1 kwietnia br. Pod przewodnictwem księdza proboszcza
Marka Zaborowskiego, wierni przeszli ulicami: Kościelną, Modrzewiową, Miszewską, Akacjową i Dębową.

Fort. Archiwum parafii w Słupnie

Kulig
Pędzą sanie. Pędzą, pędzą w dal…
a w saniach Wszyscy dobrze się bawią.
Fort. Archiwum parafii w Słupnie
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Projekt
„Razem łatwiej”
1 kwietnia 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Razem łatwiej”, który jest projektem realizowanym w partnerstwie przez Gminę Jakubów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury
w Słupnie.
„Razem łatwiej” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich
Okres realizacji projektu: 01.04.2011
r. – 31.07.2011 r.
Głównym celem projektu jest: pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji
i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.
Cele szczegółowe projektu to:
-wzajemne poznanie inicjatyw oddolnych w obu gminach i dobrych praktyk
w tym zakresie,
-zwiększenie wiedzy i umiejętności liderek i liderów obu gmin w zakresie
samoorganizowania i aktywizowania
społeczności wiejskich,
-zwiększenie motywacji do podejmowania inicjatyw oddolnych i aktywizowania społeczności wiejskiej,
-poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenie działalności agroturystycznej.
-zwiększenie świadomości liderek i liderów obu gmin w zakresie korzyści
płynących z partnerstwa,
-zwiększenie świadomości uczestników
na temat programu LEADER i możliwości działania w ramach LGD,
- zwiększenie integracji społecznej na
terenie gminy Jakubów i Słupno.

- zwiększenie wiedzy uczestników na temat działania Centrum Kształcenia Na
odległość na Wsi.
Projekt skierowany jest do 32 liderek/liderów oraz Sołtysek i Sołtysów,
w tym 15 uczestników z gminy Jakubów
oraz 17 uczestników z gminy Słupno.
Działania w projekcie:
1.Trzydniowa wizyta studyjna uczestników ze Słupna w Jakubowie.
- Seminarium rozpoczynające projekt
- Szkolenie „Przyjazne Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi” - zapoznanie uczestników z działalnością
placówki i szkolenie na temat wykorzystania Internetu dla poszukiwania
partnerów do współpracy, spotkanie
z rolnikami prowadzącymi działalność
agroturystyczną i hodowlę strusi, wymiana informacji jak prowadzić agroturystykę. Planowany termin- maj
2011.
2. Trzydniowa wizyta uczestników z Jakubowa w Słupnie, spotkania i wymiana doświadczeń z KGW i miejscową
organizacją pozarządową, zwiedzanie
świetlicy wiejskiej, wizyta w GOPSiK i
spotkanie z pracownikami, zapoznanie
się z pracą metodą CAL i omówienie
jej przydatności w pracy ze społecznościami wiejskimi, prezentacja różnych
dokonań i metod aktywizowania społeczności lokalnej w Słupnie. Planowany termin - czerwiec 2011
- Szkolenie „Równość szans” w Słupnie
na temat stereotypu kobiety wiejskiej
i sposobów jego przezwyciężania.
- Seminarium kończące projekt. Czerwiec 2011.

