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INWESTYCJE Z FUNDUSZY STRUKTURAKLNYCH 
 

Dnia 16.11.2005r. Gmina Słupno złożyła dwa wnioski o dofinansowanie n/w inwestycji w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:  
1.  „Budowa dróg gminnych: ulicy Jaśminowej i Wierzbowej – Gmina Słupno wraz z infrastrukturą” 
Projekt obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej dla ruchu kołowego i pieszego wraz z kanalizacją 
deszczową. 
Ulice Jaśminowa i Wierzbowa są ulicami lokalnymi o nawierzchni gruntowej. Ulice mieszczą się w gminie 
Słupno. Są to tereny osiedla mieszkaniowego. Drogi posiadają wydzielone pasy drogowe o zmiennej 
szerokości w granicach 7,0 metra do 15,0 m.  
W wydzielonych pasach drogowych znajduje się podstawowa, a jednocześnie nie pełna infrastruktura 
techniczna. 
Drogi te przebiegają przez nowo wybudowane osiedle mieszkaniowe, zarazem tworzą pewną spójną 
infrastrukturę drogową o znaczeniu podstawowym.  
Drogi te zaspokoją podstawowe potrzeby mieszkającej tam społeczności lokalnej, doprowadzą do 
zmniejszenia wypadkowości, a także polepszą dostęp do miejsca zamieszkania oraz terenów inwestycyjnych, 
które są zlokalizowane nieopodal. Dostępność ta rozumiana jest jako integracja z innymi miejscami 
położonymi w gminie, ponadto  stanowi istotny element wpływający na rozwój społeczno-gospodarczy całej 
gminy. W tym sensie rozwój lokalnej sieci drogowej stanowi ważny element planu rozwoju lokalnego gminy 
Słupno oraz idealnie wpisuje się w jego ramy 
2. „Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Ludowej i Piaskowej - gmina Słupno wraz z infrastrukturą” 
Projekt obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej dla ruchu kołowego i pieszego wraz z kanalizacją 
deszczową. 
Są to tereny osiedla mieszkaniowego. Drogi posiadają wydzielone pasy drogowe  
o zmiennej szerokości w granicach 8,0m ul Piaskowa, od 10,0m – 13m ulica Ludowa oraz 10m ulica Leśna. 
W wydzielonych pasach drogowych znajduje się podstawowa, a jednocześnie nie pełna infrastruktura 
techniczna. 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa ulic Leśnej, Ludowej i Piaskowej wraz z odwodnieniem i 
koniecznym uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla zapobieżenia późniejszym robotom 
budowlanym na nowej nawierzchni. 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania układu komunikacyjnego na danym osiedlu, 
poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie walorów estetycznych ulicy, poprzez budowę nawierzchni 
utwardzonej dla ruchu kołowego i pieszego wraz z kanalizacją deszczową w wyznaczonych pasach 
drogowych oraz oświetlenie ul. Ludowej. 
Przebudowa ulic objętych projektem, w odniesieniu do każdej z nich będzie polegała na: 
- utwardzeniu nawierzchni jezdni, 
- utwardzeniu nawierzchni zjazdów na posesje, 
- utwardzeniu nawierzchni chodników po obu stronach jezdni, 
- budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, 
- przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia terenu.   
 
  Projekty wpłyną pośrednio na rozwój usług transportowych i pochodnych, które z kolei spowodują wzrost 
wartości dodanej w postaci nowych miejsc pracy, wzrostu zadowolenia mieszkańców, a także wzrostu 
bezpieczeństwa. Ponadto projekty zwiększą komfort korzystania z infrastruktury drogowej, co spowoduje 
powstanie nowych miejsc pracy.    
 

 

 

 

„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno jest dofinansowana przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie   www.wfosigw.pl” 
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OGŁOSZENIA O NABORZE DO PRACY W URZĘDZIE GMINY SŁUPNO  

 
Urząd Gminy Słupno uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż począwszy 
od dnia 7 sierpnia 2005 r. zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, 
ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U.Nr 122, poz. 1020) w 
przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym 
przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko. 
Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w BIP (www.ugslupno.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej w 
siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a. 
Tym samym prosimy o nieskładnie, bądź nie przesyłanie do Urzędu Gminy w Słupnie swoich ofert do pracy 
w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem. 
 
 

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

  

Z dniem 1 stycznia 2006 r.  

  Urząd Gminy w Słupnie pracuje w godzinach:   

-poniedziałek od 8.00 do 17.00 

-wtorek od 7.15 do 15.00  

-środa od 7.15 do 15.00  

-czwartek od 7.15 do 15.00  

-piątek od 7.15 do 15.00  

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁUPNO 

 
           Informujemy, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Słupno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nastąpi w dniach od 
14.12.2005r. do 06.01.2006r. w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a w godz. 8°°- 14°°. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
05.01.2006r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10°°. 
Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Słupno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2006r. 
Po rozpatrzeniu przez Radę Gminy w Słupnie uwag do projektu planu, sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania, podjęta zostanie 
uchwała Rady Gminy uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno. 
Uchwała zostanie przedstawiona Wojewodzie Mazowieckiemu wraz z dokumentacją prac planistycznych w 
celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 
Uchwała rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Słupno obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie w niej określonego, ale nie wcześniej niż po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała będzie 
opublikowana również na stronie internetowej Gminy. 
Uchwalenie miejscowego planu przyczyni się do ułatwienia procesu inwestycyjnego na terenie naszej 
Gminy. 
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NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY GMINY SŁUPNO 
 
„Ogród nie jest szczęśliwy, 
jeśli nie jedzą w nim śniadania jego właściciele.” 
 
                                                                               Ramón Gómez de la Serna 
 
 
W dniu 25.10.2005r. w Szkole Podstawowej w Święcieńcu odbyło się rozstrzygnięcie II edycji konkursu pod 
nazwą „Najpiękniejsze ogrody Gminy Słupno”, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia dla 
wszystkich uczestników konkursu. Ponadto dzieci ze Szkoły Podstawowej przedstawiły część artystyczną o 
treści ekologicznej. 
Do konkursu zgłoszono 21 ogrodów z terenu całej gminy. 
Latem 2005 komisja w pięcioosobowym składzie – Izabela Tomaszewska, Anna Kolczyńska, Michał 
Kolasiński, Maciej Kowalski, Agnieszka Biernat dokonała oceny wszystkich ogrodów. 
Ogrody, które zdobyły nagrody: 
I miejsce zajął ogród Państwa Danuty i Jacka Sobczak ze Słupna 
II miejsce zajął ogród Pani Barbary Pietrzak z Miszewka Strzałkowskiego 
III miejsce zajął ogród Pan Józef Patora z Gulczewa PGR 
 
II edycję konkursu pod nazwą „Najpiękniejsze ogrody Gminy Słupno” zorganizowała Szkoła Podstawowa w 
Święcieńcu oraz Urząd Gminy w Słupnie. 
 

 

  

Program artystyczny przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Święcieńca 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 „Słupno i okolice – zimowe impresje” 
 

Organizator: Gminne Centrum Informacji w Słupnie,  
Współorganizator: Szkoła Podstawowa w Święcieńcu 

 
Regulamin 

 
 Konkursu Fotograficznego Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

„Słupno i okolice – zimowe impresje” 
§ 1 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Słupno i okolice – zimowe impresje”, zwanego dalej konkursem 
jest Gminne Centrum Informacji, zwane dalej Organizatorem. 

§ 2 
Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym zaprezentowania swojego dorobku, upowszechnienie i 
popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz pozyskanie materiału dokumentującego życie Słupna i 

jego okolic. 
§ 3 

Temat konkursu: „Słupno i okolice – zimowe impresje” 
§ 4 

Interpretacja Tematu zależy od fotografującego. 
§ 5 

Uczestnicy 
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych i gimnazjów 

§ 6 
                                                                Warunki uczestnictwa 
1.Uczestnik konkursu powinien: 
- dostarczyć maksymalnie 5 zdjęć w formacie minimum 10 x 15 cm, wykonanych dowolną techniką, 
przedstawiających urokliwe zakątki Słupna lub jego okolic, wykonanych porą zimową (dopuszcza się 
przedstawienie cyklu zdjęć), 
- na odwrocie każdego zdjęcia podać imię i nazwisko autora, szkołę oraz ewentualny tytuł pracy, 
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 
wydawanych przez Organizatora oraz w internecie. 
2.      Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i 
ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na 
opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych. 

§ 7 
Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora lub przesłać pocztą na adres: Gminne Centrum 
Informacji Słupno ul. Warszawska 23, 09-472 Słupno z dopiskiem “Konkurs fotograficzny” w terminie do 

31 marca 2006r.  
2. Prace przesłanie po terminie nie będą oceniane. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
§ 8 

Zasady przyznawania nagród 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej 

Komisją.  
2.Komisję powołuje Organizator. 

3. Fotografie nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
4.Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna nagrody  

5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac 
nienarodzonych. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna. 
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WOLONTARIAT 
 
      Wolontariat w GOPS Słupno działa już od lipca 2004r.Wśród wielu wolontariuszy wyłoniła się grupa 
prężnie działającej młodzieży. Jest to młodzież z naszego gimnazjum jak i uczęszczająca do szkół średnich 
w Płocku. Jest to szesnasto osobowa grupa młodzieżowa chcąca pomagać innym. 
      Sami wyszli z propozycją pomocy młodszym kolegom w nauce. Na hasło „korki” zgłosiła się ogromna 
grupa uczniów gimnazjum, którzy maja problemy z nauką .Już od stycznia 2006 roku zorganizowane będą 
spotkania mające na celu pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji. Starsi wolontariusze będą do dyspozycji 
uczniów w następujące dni godziny; wtorki od 16.00, środy godz. 15.00, czwartek godz. 18.00, piątek godz. 
16.00. Wszystkie dzieci potrzebujące pomocy w nauce magą zapisywać się w GOPS Słupno u pani Moniki 
Pankowskiej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Informacji udostępnią 
pomieszczenia. Mamy nadzieję że od stycznia 2006r pomysł ruszy pełną parą i zobaczymy efekty tej 
pomocy na świadectwach uczniów. Innym pomysłem naszej młodzieży jest organizacja choinki noworocznej 
dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych ze Słupna i Wykowa. Organizacja zabawy stała się już tradycją 
GOPS-u. W ostatnim okresie ściśle współpracujemy z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi 
Razem’’. Wspólnie z Funduszem zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne prowadzone przez 
zawodowego fotografa z zakładu Foto – KRAS pana Artura Kras. Spotkania odbywają się w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie. W poniedziałek i piątek o godz. 15.00. W sobotę 
10.12.2005r. odbyły się również warsztaty nigeryjskie, prowadzone przez rodowitego Nigieryjczyka. 
Uczestnicy uczyli się robienia biżuterii, zapoznali się z kulturą Nigierii, tańczyli w rytm nigieryjskiej 
muzyki. Czwórka najaktywniejszych wolontariuszy pojechała również na warsztaty wyjazdowe do 
Jordanowa koło Dobrzykowa, w celu nauki pisania dobrych projektów. Owocem tego spotkania było 
napisanie dwóch projektów na konkurs grantowy ogłoszony przez Fundusz , w ramach programu 
„Pracownia Umiejętności’’. Nowe pomysły Naszych wolontariuszy to warsztaty z samoobrony oraz kurs 
savior- vivr czyli ,,Pełna kulturka’’. Na temat rozstrzygnięcia konkursu grantowego oraz możliwości 
skorzystania z warsztatów napiszemy w następnym numerze „ Głosu Słupna’’. 
 
 
 
KLUB SENIORA 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie rozpoczął realizację programu „Barwy Jesieni” 
celem jest aktywizacja społeczności lokalnej seniorów, rozwijanie i wspieranie talentów, wspólne 
organizowanie czasu wolnego, nawiązywanie nowych znajomości, organizacja spotkań integracyjnych, 
organizowanie spotkań, wycieczek, pielgrzymek, i prelekcji. 
Do chwili obecnej odbyły się dwa spotkania, na których zostały wspólnie opracowane zasady i  dalszy plan 
działania klubu. W trakcie spotkań panuje  miła, serdeczna  i  rodzinna atmosfera. Wszyscy członkowie  z 
zaangażowaniem podjęli  działania związane z przygotowaniem wigilii w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Słupnie  dla  uczestników ŚDS, osób niepełnosprawnych i samotnych. Przygotowują 
posiłki, oraz program  artystyczny we własnym wykonaniu. Spotkanie wigilijne ma na celu  zintegrowanie  
ludzi samotnych, chorych, smutnych, odtrąconych przez rodzinę, nie zrozumianych przez społeczeństwo, 
aby mogli czerpać radość, siłę, wiarę i  nadzieję  każdego następnego dnia.  
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„Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” 
 
     30 września 2005r. został złożony wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej, o finansowanie 
projektu „Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” 
     Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 48 osób zamieszkałych na 
terenie gminy Słupno: długotrwale bezrobotnych.  
     Projekt zakłada utworzenie Centrum Integracji Społecznej jako gospodarstwa pomocniczego przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie – w którym uczestnicy zostaną objęci kompleksowymi 
usługami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na 
znalezienie zatrudnienia. 
Zajęcia w CIS będą przeprowadzone w 2 turach – w każdej będzie uczestniczyło po 24 osoby. Okres 
uczestnictwa będzie wynosił 11 miesięcy (z tym 1 m-c próbny), z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-
cy. Zajęcia w CIS będą odbywały się codziennie (od poniedziałku do piątku min. 6 godzin dziennie) 
uczestnicy w tym czasie będą otrzymywać świadczenia integracyjne, jeden posiłek dziennie oraz pokrycie 
kosztów przejazdów na zajęcia CIS, szkolenia i praktyki zawodowe. 
     W ramach projektu przewidziano etapy : reintegracji społecznej i zawodowej. 
     Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie u osób długotrwale bezrobotnych umiejętności pełnienia 
ról społecznych, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Realizowana będzie poprzez prowadzenie 
warsztatów terapeutycznych, grup wsparcia i samopomocy oraz grup edukacyjnych. W trakcie okresów 
próbnych dla każdego uczestnika zajęć psycholog i doradca zawodowy opracują: opinię psychologiczną- 
określającą sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz opinie doradcy zawodowego 
określająca kompetencje zawodowe uczestnika zajęć. W tym okresie zostaną opracowane i podpisane 
Indywidualne Programy Zatrudnienie Socjalnego oraz szczegółowe plany warsztatów dla poszczególnych 
grup. Po okresach próbnych prowadzone będą zajęcia dla uczestników o charakterze obowiązkowym tj.:- 
warsztaty motywacyjne i warsztaty nauki planowania życia, przeprowadzane w formie wykładów, ćwiczeń 
praktycznych, testów, wyświetlania filmów edukacyjnych oraz pracy w grupie – dyskusje, wymiana 
doświadczeń przez uczestników, wspólne rozwiązywanie problemów. 
     Reintegracja zawodowa ma na celu odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. 
Realizowane będą w tym celu szkolenia zawodowe z zakresu  nowoczesnych metod wykończeniowych w 
budownictwie, opieki nad osobami starszymi i dziećmi z elementami sprzątania powierzchni płaskich, 
koszykarz-plecionkarz, stolarstwo i kowalstwo artystyczne (wszystkie szkolenia będą zawierały moduł nauki 
obsługi komputera/korzystania Internetu), prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. Po zakończeniu szkoleń zawodowych- zdaniu egzaminów 
końcowych i uzyskaniu dyplomów – uczestnicy CIS-u zostaną skierowani do pracodawców w celu odbycia 
praktyk zawodowych (m.in. domów pomocy społecznej, firm budowlanych). 

Projekt Centrum Integracji Społecznej w Słupnie finansowany będzie: 
- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 80 %. 
- z Urzędu Gminy w Słupnie i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego – 20%. 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 196 249,15 zł. 
Projekt wdrażany będzie w okresie od 1 lutego 2005r. do 31 marca 2006r. 
     Wniosek został oceniony pozytywnie przez Komisje Oceny Projektów (ocena formalna) przy 
Ministerstwie Gospodarki i Pracy i przekazano go do kolejnego etapu oceny merytorycznej, która właśnie się 
rozpoczęła. 
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