Wspaniały
plac,
mnóstwo
spotkań,
problemów
i
atrakcji.
Dzieje
się
w
Słupnie… [FOTO]
Kwiecień w gminie Słupno upływa pod kątem aktywności i
spotkań. Wójt Marcin Zawadka oraz przedstawiciele gminy
spotykają się z mieszkańcami gminnych miejscowości. Czasami
w trakcie spotkań przychodzi zmierzyć się z odpowiedziami na
trudne pytania i rozwiązywaniem niełatwych problemów. Jednak
nie tylko spotkaniami i ważnymi sprawami żyją mieszkańcy
Słupna i okolic, znajdują też czas na odpoczynek i relaks.
O drogach, inwestycjach i bezpieczeństwie
Tuż po świętach Wielkanocnych wójt gminy Słupno, Marcin
Zawadka rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami. Na początku
kwietnia przedstawiciele urzędu gminy w świetlicy w Bielinie
spotkali się najpierw z mieszkańcami Rydzyna, a następnie –
Bielina. Wójt gminy licznie zgromadzonym mieszkańcom
przedstawił najważniejsze inwestycje w tych miejscowościach
a także plany na 2018 rok. Najwięcej pytań z sali dotyczyło
remontu dróg. – W Rydzynie trwa przebudowa drogi Płock –
Rydzyno wraz z infrastrukturą. Inwestycja ma się zakończyć
na początku 2019 roku – tłumaczył mieszkańcom Marcin
Zawadka. Wartość inwestycji to ponad 4 mln zł.
Z kolei w Bielinie trwa przebudowa trasy Borowiczki-Pieńki –
Bielino – Liszyno. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym
roku, ich wartość to ponad 10,5 mln zł. – Specjalne
laboratorium dokona badań, dotyczących wszystkich inwestycji
drogowych w gminie. Jeśli okaże się, że gdzieś parametry
drogi są niezgodne z zapisami umowy, wykonawca poniesie
konsekwencje, będzie też zobligowany do wykonania prac

zgodnie ze szczegółową umową – podkreślał w czasie spotkania
włodarz gminy. Podczas spotkania zastępca wójta Agnieszka
Ruclak przybliżyła zebranym m.in. szczegóły, dotyczące
uchwalenia nowego statutu gminy Słupno (poprzedni miał 11
lat) oraz podziału gminy na okręgi wyborcze. W gminie Słupno
nie przewiduje się zmian w tym zakresie.
Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbyło się w sali narad
urzędu gminy. Wójt spotkał się z mieszkańcami sołectwa
Słupno oraz sołectwa Szeligi. Spotkanie z udziałem
przedstawicieli urzędu gminy oraz kilkudziesięciu
mieszkańców trwało dwie godziny. Zawadka przedstawił
inwestycje, zrealizowane w latach 2015-2017 oraz plany na
2018 rok. Mieszkańcy pytali m.in. o remonty i modernizacje
dróg, oświetlenie, możliwość skorzystania z dofinansowania
przy wymianie kotłów czy komunikację miejską.
W następnym ze spotkań wzięli udział mieszkańcy Borowiczek –
Pieniek. Niewielka świetlica wypełniła się po brzegi.
Włodarz gminy przedstawił prezentację, zawierającą
inwestycje na terenie miejscowości w latach 2015-2017 oraz
zamierzenia na 2018 rok. Mieszkańcy mieli wiele pytań.
Odpowiedzi, oprócz wójta, udzielali także przedstawiciele
urzędu gminy oraz przewodniczący rady gminy Dariusz
Kępczyński. Dyskusja dotyczyła m. in. budowanych i
planowanych dróg, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów,
potrzeby budowy nowego placu zabaw. Dużym zainteresowaniem
cieszył się temat wywłaszczeń pod budowę drogi Borowiczki –
Pieńki – Liszyno, która ruszy jeszcze w tym roku. Zebrani
pytali o dotacje na wymianę kotłów oraz o możliwość
uzupełnia świetlicy wiejskiej w łazienkę. Wójt zapowiedział
także, że możliwe będzie zwiększenie częstotliwości połączeń
komunikacyjnych.
Kolejne spotkanie Marcina Zawadki z mieszkańcami odbyło się
w Gminnym Ośrodku Kultury. Szeroko omawiane były tematy
związane z sołectwem Cekanowo. Zebrani dowiedzieli się m.in.
o inwestycjach planowanych w sołectwie w tym roku. A są to

m.in. budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej, wykonanie
nawierzchni z destruktu w ul. Biedronki, ul. Stokrotki i ul.
Malowniczej. Pojawi się też oświetlenie uliczne w ul.
Fiołkowej, ul. Biedronki, ul. Tęczowej, ul. Letniej, ul.
Malowniczej, ul. Stokrotki, ul. Lawendowej i ul. Uroczej.
Mieszkańcy do wójta oraz pracowników urzędu gminy mieli
bardzo dużo pytań. I podobnie jak na poprzednich spotkaniach
włodarz gminy zmierzył się z odpowiedziami na temat remontów
dróg, kwestii komunikacji autobusowej, czy też zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych na DK 62 biegnącej w okolicy
Cekanowa. Podczas spotkania mieszkańcy Cekanowa poznali
nowych dzielnicowych. Na zakończenie wszyscy zebrani
otrzymali ankiety przygotowane przez Urząd Gminy w Słupnie,
dotyczące poprawy komunikacji na terenie gminy.
Zielona sobota, czyli będzie to niezwykły plac
To była niezapomniana sobota w gminie Słupno. Mowa o 7
kwietnia, wtedy to w słoneczne przedpołudnie mieszkańcy
Dolnego Słupna spotkali się na placu przy ul. Pocztowej i
Sowiej. W ciągu półtorej godziny posadzili kilkadziesiąt
krzaków. – To dopiero początek zagospodarowania tego terenu,
który wkrótce stanie się rekreacyjnym zakątkiem w tej części
Słupna. Posiana zostanie jeszcze trawa, staną tam ławeczki,
znajdzie się też miejsce na ognisko – mówi nam Marcin
Zawadka, wójt gminy.
Do sobotniego sadzenia krzewów mieszkańców zaprosił włodarz
gminy oraz radna gminna Małgorzata Sawicka. Na apel
odpowiedzieli i starsi i młodsi. Na akcji zazieleniania
wyjątkowego placu nie zabrakło także radnych gminy –
Jarosława Szałkowskiego, Jarosława Śliwińskiego, Pawła
Baranowskiego, Piotra Węglińskiego, Andrzeja Pietrzaka czy
Janusza Szenk. Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy – i ci
najmłodsi mieszkańcy gminy, i ci dużo starsi. – Ogólnie
fajnie to wyszło. Chodziło o wspólne działanie na rzecz
poprawy wyglądu okolicy, jak również sąsiedzką integrację.
To była wręcz wzorowa praca zespołowa. Wystarczy popatrzeć

na posadzone równe rzędy tuj na placu – chwali mieszkańców
Zawadka.
Dzieci z gminy będą pływały jak… żabki
Gmina Słupno zakwalifikowała się do programu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać” na 2018 rok. Realizowany jest
on pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina
Słupno otrzyma 18 tys. zł na naukę pływania dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy
Słupno. W zajęciach grupowych z profesjonalnym instruktorem
uczestniczyć będzie 100 uczniów.
O czym mówiono na Sesji Rady Gminy?
W poniedziałek, 16 kwietnia o godz. 16.00 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Słupno odbyła się 12. sesja Rady Gminy Słupno.
Radni dyskutowali na takimi sprawami jak: udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Płockiemu w 2018 roku, uchwałą
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029, uchwałę
zmieniającą uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok,
podział gminy Słupno na okręgi wyborcze oraz podział gminy
Słupno na obwody do głosowania.
Oprócz giełdy ogrodniczej mnóstwo atrakcji! Słupno zaprasza…
W czwartek, 26 kwietnia przy Urzędzie Gminy w Słupnie
zorganizowany zostanie wiosenny Kiermasz Ogrodniczy. Oprócz
pięknych i różnorodnych rośli na uczestników będzie czekało
mnóstwo atrakcji. Na zakończenie imprezy z koncertem wystąpi
Wanda i Banda. Grupa znana jest z takich hitów jak „Hi-Fi”,
„Nie będę Julią” czy „Siedem życzeń”. Kramy z ogrodniczymi
różnościami czekać będą na klientów już od godz. 14.00.
Występy na scenie rozpoczną się około godz. 16.30.
Zaprezentują się utalentowane dzieci z gminnych szkół oraz
zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury, jak również
grupa Vataha. Gwiazda czyli – grupa Banda i Wanda wystąpi o
godz. 18.00.

Przy okazji rozstrzygnięty zostanie konkurs „Gmina Słupno.
Jesteś u siebie”. Adresowany jest on do dzieci i młodzieży z
placówek oświatowych z terenu gminy. Młodsi uczestnicy mają
za zadanie przygotować pracę plastyczną, natomiast starsi
mogą zrobić zdjęcie lub nagrać film, ukazujący uroki życia w
Słupnie i w okolicach. Wszyscy na przygotowanie prac mają
czas do 23 kwietnia. Zwycięzców poznamy w czwartek 26
kwietnia. Nagrody ufundował dla nich Urząd Gminy w Słupnie.
– Na pewno warto przyjść, by zobaczyć występy, czy też
zakupić nowe rośliny do przydomowych ogródków czy na
balkony. Dodatkowo dla wszystkich uczestników imprezy
przewidziany jest darmowy poczęstunek – bigos i herbata.
Dzieci będą mogły wziąć udział w kreatywnych warsztatach i
wielu zabawach – zaprasza Agnieszka Ruclak, zastępca wójta
gminy Słupno.
Organizatorzy imprezy przypominają, że do 20 kwietnia trwa
nabór chętnych wystawców do udziału w imprezie. Zgłaszać się
mogą lokalne firmy, ale nie tylko. Jedyny warunek, to by na
kramach znalazły się produkty związane z branżą ogrodniczą,
a więc sadzonki, rośliny, wszelkiego rodzaju opryski czy
sprzęt. Udział w kiermaszu jest bezpłatny. Zgłoszenia
przyjmowane są w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 24 267 95
81 oraz e-mailowo pod adresem promocja@slupno.eu.
Jeżeli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami, które dzieją
się w Słupnie, warto odwiedzać Facebooka. Oprócz tego
możecie poczytać wiadomości w najnowszym wydaniu Głosu
Słupna – tak internetowym, jak i papierowym. Albo obejrzeć
wiadomości Słupno Informacje.
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