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Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Każdy, kto na co dzień korzysta z Internetu wie jak potężne to narzędzie. Dzięki niemu można zdobywać wiedzę,
załatwiać wiele codziennych spraw, a nawet świadczyć pracę.
Niestety, z dobrodziejstwa ogólnoświatowej sieci informatycznej nie wszyscy mogą korzystać.
Ci, którzy są wykluczeni cyfrowo nie zdają sobie nawet sprawy z powiększającej się codziennie przepaści, jaka dzieli ich od
internautów. Stają się analfabetami XXI wieku, a ich szanse
w edukacji i poszukiwaniu pracy maleją w zastraszającym tempie. Problem dostrzegła Unia Europejska, która na walkę z wykluczeniem cyfrowym w Polsce
przeznaczyła kilkaset milionów
euro. O środki na ten cel mogą
ubiegać się samorządy lub organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007
-2013. Z takiej możliwości skorzystała Gmina Adamów.
W 2009 roku Gmina Adamów we współpracy z Fundacją Lem przygotowała projekt
z przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Cyfrowe wrota na świat mobilny Internet w gminie Adamów”. Realizację działań rozpoczęto w 2010 r. W ramach projektu 60 rodzin z terenu gminy
otrzymało przenośne komputery wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu. Zapewniono także szkolenie
z obsługi sprzętu komputerowego i korzystania z sieci, z którego
skorzystało w sumie 120 osób
(dziecko i rodzic). Od ponad roku rodziny, które nie miały szans
same zapewnić sobie dostępu do
Internetu mogą teraz korzystać
z dobrodziejstw, jakie on oferuje. Jak wynika z przeprowadzonych do tej pory ankiet dzieci
uczestniczące w projekcie w sieci najczęściej poszukują materiałów do nauki, rozwijania swoich
pasji i zainteresowań, korzystają
także z komunikatorów internetowych i portali społecznościowych.
Natomiast rodzice w Internecie poszukują zazwyczaj informacji z zakresu prowadzenia go-

spodarstwa domowego, motoryzacji. „Wirtualne okno na świat”
wykorzystują także do poszukiwania pracy, dokonywania zakupów, porównywania cen artykułów czy rejestracji do lekarza.
O korzyściach wynikających z realizacji projektu najlepiej świadczą wypowiedzi Beneficjentów. - Udział w projekcie „Cyfrowe wrota na świat mobilny Internet w gminie Adamów” pozwala mi na realizacje moich pasji i zainteresowań.
Dzięki niemu łatwiej jest mi szukać potrzebnych informacji, odrabiać prace domowe i pisać wypracowania. Od kiedy uczestniczę w projekcie moje oceny
znacznie się polepszyły. Nauka
nie jest tak nudna jak kiedyś. Internet pozwala mi również komunikować się z moimi przyjaciółmi i nawiązywać nowe znajomości. W wolnych chwilach
mogę słuchać muzyki, czy oglądać filmy. Dostęp do Internetu
stwarza nowe możliwości rozwoju: dzięki niemu mogę prowadzić blog, czy własną stronę
internetową.” - mówi Weronika. Podkreśla ona, że jedną z za-

Laura Łącz
Miłośnikom „Klanu” znana z roli Gabrieli, aktorka filmowa i teatralna oraz autorka książek dla dzieci odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczna w Wojcieszkowie oraz Woli Mysłowskiej. Spotkanie
w Wojcieszkowie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Laura Łącz opowiadała słuchaczom o początkach swojej kariery
oraz pierwszych próbach literackich. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje zdolności aktorskie i recytatorskie. Do występu same
dobierały repertuar. Potem wysłuchały cennych rad i wskazówek.
W Woli Mysłowskiej Laura Łącz zaprezentowała spektakl poetycko-muzyczny „Między mną a Tobą”, oparty na utworach okresu
dwudziestolecia międzywojennego. Recytowała wiersze Bolesława Leśmiana, Leopold Staffa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Tuwima oraz Tadeusza Boya Żeleńskiego. Po każdym spotkaniu można było liczyć na autograf.
Laura Łącz

Jest absolwentką PWST w Warszawie oraz filologii polskiej na
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1977-2000 występowała na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. W 1983 otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Wystąpiła w kilkudziesięciu
filmach kinowych, telewizyjnych, serialach, przedstawieniach teatralnych i Teatrze Telewizji. Jest autorką książek dla dzieci. l

let projektu jest możliwość korzystania z Internetu przez całą
rodzinę. Ewelina stwierdza, że:
„Projekt, w którym biorę udział
bardzo wiele pomaga mi, jak i
mojemu rodzeństwu oraz rodzicom. Prawie każdego dnia ktoś
korzysta z komputera, najczęściej my - dzieci, rodzice tylko w
wolnym czasie. Komputer z dostępem do Internetu najczęściej
wykorzystujemy do pomocy w
nauce, napisania ważnych prac,
poznawania dawniej nieznanych rzeczy, czytania informacji - co się dzieję na świecie, korzystanie z różnych encyklopedii
ale również i w celach rozrywkowych (słuchanie muzyki, oglądanie filmów ). A jeżeli chodzi o rodziców to w Internecie poszukują informacji z zakresu mechanizacji, gospodarki czy ogrodnictwa. Mama korzysta również z
przepisów kulinarnych.”
Licealistka
Ilona
mówi:
„Udział w projekcie otworzył
nam „cyfrowe wrota na świat”.
Dzięki otrzymanemu laptopowi
z dostępem do Internetu możemy tworzyć mnóstwo dokumentów a potem je wysyłać do kogo-

kolwiek i gdziekolwiek w mgnieniu oka. Wykonujemy niektóre zadania tak szybko, że oszczędzamy mnóstwo czasu. Możemy korzystać z różnego rodzaju multimedialnych programów
np. do nauki języków obcych i
w ten sposób doskonalić swoje
umiejętności.” Damian interesuje się sportem, bierze udział w
imprezach biegowych, lubi grać
w piłkę nożną i przyznaje, że
dzięki projektowi może rozwijać
swoje zainteresowania.
- Radość dzieci, które do tej
pory nie miały możliwości posiadania komputera z dostępem
do Internetu oraz efekty płynące
z możliwości jakie on daje, nie
pozostawia wątpliwości, że realizacja projektu przyniesie wymierne efekty oraz pozwoli wyrównać szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich - mówi
Wójt Gminy - Sławomir Skwarek. Mam nadzieję, że uczestnicy
docenią i umiejętnie skorzystają z „cyfrowych wrót”. Zgodnie
z hasłem programowym projekt
ten traktuję jako inwestycję w
Waszą przyszłość, w przyszłość
młodego pokolenia z Gminy

Adamów - dodaje. Projekt jest
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, 2007-2013. Więcej informacji na temat projektu
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.adamow.
eu/cyfrowewrota/ l

