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Nowoczesna ładowarka Więźniowie - kombatantom
już w MPGKiM
Do sławieńskiego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
dotarła nowoczesna ładowarka
firmy CASE. Kosztowała ponad 884 tys. zł z tego dofinansowanie wyniosło 595 tys. zł.
Ładowarka będzie użytkowana na składowisku odpadów w
Gwiazdowie.
Jej zakup to kolejny etap, prowadzonej od 2012 r., modernizacji systemu odbioru i segregacji odpadów na terenie miasta
Sławno.
Ładowarka ma zastąpić podobne, wyeksploatowane maszyny
użytkowane od początku prowadzonej modernizacji.
Decyzję o zakupie maszyny zarząd spółki podjął w 2020 roku.
Wtedy to podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów w Gwiazdowie”. Całkowita wartość projektu to
1 714 620,00 zł. Zgodnie z tą
umową Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 184
050,00 zł, co stanowi 85 %
wydatków kwalifikowalnych.
Pozostałą część środków Spółka zobowiązana jest pokryć ze
środków własnych.
W ramach projektu zaplanowano zakup zestawu do kompostowania, mobilnego wibracyjnego
przesiewacza o prześwicie oczek
20 mm, wyżej wspomnianej
ładowarki z łyżką wysokiego wsypu oraz zakup i montaż
wagi najazdowej długości około
24 m wraz z oprogramowaniem
do prowadzenia ewidencji odpadów.
- Ten projekt ma na celu efektywne zmniejszenie ilości odpadów
deponowanych na składowisku,
poprzez dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów. Powyższy
projekt jest komplementarny z
realizowanymi już projektami i
w naturalny sposób je uzupełnia
– mówi Jacek Ścigała, prezes
MPGKiM w Sławnie.

Nowy Żytnik

Powiat sławieński

Kolejni kierowcy
stracili prawo jazdy
Niestosowanie się do ograniczeń prędkości, a także
niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, to niestety
nadal główne przyczyny
wypadków drogowych.

W ciągu dwóch dni policjanci z Ogniwa Ruchu
Drogowego
sławieńskiej
komendy zatrzymali 3 kierujących pojazdami, którzy
przekroczyli dopuszczalną
prędkość w obszarze zabudowanym. Nieodpowiedzialni kierujący stracili już
swoje prawa jazdy.
Niechlubnym rekordzistą
okazał się zatrzymany do
kontroli 26 - letni kierowca
Skody Fabia. Mieszkaniec
Gdyni w miejscowości Bobrowiczki poruszał się z
prędkością 103 km/h, czyli
jechał aż o 53 km/h za szybko.
Drugim nieodpowiedzial-

Prosto w drzewo

nym kierowcą był zatrzymany do kontroli drogowej
następnego dnia mieszkaniec gminy Sławno.
36 - latek w miejscowości
Boleszewo rozpędził swojego Volkswagena Caddy do
92 km/h.
A tego samego dnia godzinę
później w tej samej miejscowości mocniej na pedał
gazu nacisnęła 33 - letnia
mieszkanka gminy Darłowo. Licznik jej Mitsubishi
wskazał, że poruszała się
ona o 43 km/h szybciej niż
zezwalają na to obowiązujące przepisy.
Za złamanie przepisów ruchu drogowego kierujący
zostali ukarani mandatami i
10 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali im prawo
jazdy na okres 3 miesięcy.
Apelujemy o rozwagę na
drodze i stosowanie się do
obowiązujących przepisów!
asp. Kinga Warczak

Dyżur

Przewodniczącego
Rady Pwiatu

5 maja (środa) 2021 r.
w godz. od 13.00 do 14.00
w Starostwie Powiatowym
w Sławnie
(Biuro Rady)
w ramach skarg i wniosków pod telefonem dyżurować będzie Pan

Tomasz
Bobin

Przewodniczący
W niedzielę, tuż po 23. niebezpieczny wypadek w Nowym Rady Powiatu w Sławnie.
Żytniku. Kierujący Volkswagenem Golfem stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Został zabra- Biuro Rady Powiatu w Sławnie.
Telefon: 59-810-64-44
ny do szpitala.

Areszt Śledczy w Słupsku nie ustaje w pomocy
potrzebującym.
W ostatni czwartek kwietnia
dzięki gościnności Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina, dyrektor
mjr Grzegorz Kowalik w
ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" przekazał prezesowi Zarządu
Koła
Miejsko-Gminnego
Związku
Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych Henrykowi Lompertowi 1500 sztuk maseczek
ochronnych, które zostały
uszyte przez skazanych w
ramach programu resocjalizacji TAMA.

towniczych oraz medyków.
W ten sposób Ministerstwo
Sprawiedliwości i Służba
Więzienna pomagają m.
in. szpitalom, hospicjom,
placówkom
medycznym,
kombatantom, Domom Pomocy Społecznej, Domom
Dziecka.
Celem programu resocjalizacji TAMA było podniesienie świadomości dotyczącej
chorób zakaźnych oraz przestrzegania higieny osobistej
w kontekście zagrożeń dla

społeczeństwa jakim jest
epidemia COVID-19 wśród
osadzonych odbywających
karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Słupsku i w Oddziale Zewnętrznym w Ustce.
Prezes zarządu podziękował za wsparcie oraz gest
solidarności ze strony aresztu. Podsumowaniem akcji
niech będą słowa jednego z
kombatantów:
„Dziękujemy, że o nas jeszcze pamiętacie”.
(r.sz)

Ministerstwo Sprawiedliwości przeciwdziałając pandemii koronawarusa, przygotowało akcję pod nazwą
„Resort
Sprawiedliwości
Pomaga”. Przedsięwzięcie
jest przejawem solidarności
Polaków, a jego nadrzędnym
celem jest wsparcie w walce
z epidemią setek instytucji, poprzez przekazanie im
środków ochronnych, przede
wszystkim maseczek.
Są one produkowane w
przywięziennych zakładach
wytwórczych, a szyją je
osadzeni.
Trafiają one do miejsc, gdzie
są najbardziej potrzebne w
walce z epidemią – do różnych instytucji, służb ra-

Informacja
Polski Związek Wędkarski
Koło w Sławnie
informuje, że

zezwolenia na połów ryb sprzedawane są w dniach:
poniedziałek w godz. 16:00 – 17:00
wtorek w godz. 10:00 – 12:00
W siedzibie Obserwatora Lokalnego,który mieści się w Sławnie przy
ul. Lipowej 2C/2.
Kontakt: 502 481 897

