Festiwal smaków rybnych w Łętowie

❚ Po raz ósmy
w Łętowie, a pierwszy raz nad jeziorem Łętowskim,
odbyły się Łętowskie Wianki 2018
– Festiwal smaków
rybnych w Łętowie.
Gospodarzem
wydarzenia było
Sołectwo Łętowo
i Stowarzyszenie
Łętowska Dolina,
a organizatorem
– Gmina Sławno.
o dwóch dniach ulewnych deszczy, które
nawiedziły teren
Gm i ny S ł aw n o – w s o b o t ę ,
23 czerwca, specjalnie dla nas
zaświeciło słońce, byśmy
mogli wspólnie, w cudownych okolicznościach przyrody i miłej atmosferze obchodzić noc świętojańską.
Rozegrany został Turniej
Sołectw Gminy Sławno, w którym
drużyny z poszczególnych wsi
rywalizowały w kilku konkursach
i konkurencjach. Reprezentanci
10 sołectw naszej gminy bawili
się razem z nami przy okazji
walcząc o dyplomy, pamiątkowe
statuetki i nagrody.
Zorganizowano konkurs na
najładniejsze stoisko sołeckie. Na
każdym z nich można było coś
zjeść, wypić lub zaopatrzyć się
w piękne, ręcznie robione
przedmioty. Także Klub Seniora
„Moroszka” z Żukowa przygotował swój stragan, na którym
panie i panowie, przyodziani
w barwne fartuchy przygotowy-

P

Łętowskie Wianki 2018
wali gofry w tradycyjnej, „poniemieckiej” gofrownicy. Jolanta
Majdowska promowała wyrabiane ręcznie lampiony i świece
z suszonymi roślinami, wspaniałe naturalne mydełka, ceramikę
i tekstylia. Na najmłodszych
czekały animatorki w strefie
malucha z mnóstwem gier i zabaw, malowaniem twarzy, pleceniem warkoczyków, a wszyscy
chętni mogli wziąć udział
w bezpłatnych warsztatach
plecenia wianków z Kołem
Gospodyń Wiejskich w Kwasowie. Do wspólnej zabawy zapraszało stoisko z dmuchańcami.
Dokończenie na str. 10-11

❚ Rozegrano Turniej Sołectw Gminy Sławno
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Jednogłośne absolutorium dla wójta
❚ W Noskowie,
15 czerwca, podczas
sesji Rady Gminy
Sławno radni jednogłośnie udzielili
absolutorium wójtowi Gminy Sławno
za wykonanie budżetu za rok 2017.

G
wieniu

łosowanie odbyło się
po zatwierdzeniu sprawozdania i przedstastosownych uchwał

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Na ręce włodarza i skarbnika
Gminy – Renaty Litwin radni
przekazali kwiaty, dziękując za
udaną współpracę.
Wójt Ryszard Stachowiak
w swoim wystąpieniu podkreślił,
że na sukces naszej gminy
pracuje bardzo wiele osób,
a dobra współpraca z Radą
Gminy, zaufanie radnych
i wsparcie umożliwia realizację
wielu działań na rzecz lokalnej
społeczności, aby nam wszystkim żyło się lepiej.

❚ Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Gminy Sławno z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

szynobus
znowu kursuje
od pierwszego dnia wakacji
wznowiono połączenia na trasie
kolejowej sławno-Darłowo.
Dzięki temu m.in. mieszkańcy
Boleszewa mogą korzystać z tego
środka transportu dojeżdżając
do pracy, na zakupy czy nad
morze. Gmina Sławno wsparła
uruchomienie połączeń w okre-

sie wakacyjnym kwotą 18,8 tys.
zł. Z kolei samorząd województwa zadeklarował, że połączenie
zostanie utrzymane co najmniej
do końca roku. Czy pociąg na
stałe wróci do rozkładu jazdy
zależy od zainteresowania
podróżnych i ilości kupionych
biletów. Zachęcamy do korzysta-

Potrzebujesz
pomocy?
Przyjdź!
❚ Szynobus na stacji w Boleszewie

ROZKŁAD JAZDY (do dnia 2 września 2018 r.)

❚ Mieszkańcy gminy Sławno mogą
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i spotkań z psychologiem jeśli potrzebują pomocy w rozwiązaniu swoich
problemów.
W siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie, ul. Sempołowskiej
2a (pokój nr 1) prowadzone są
konsultacje psychologiczne
w godzinach od 15.45 do 18.45
w dniach: 29 sierpnia, 12 września, 17 października, 7 listopada i 5 grudnia 2018 r.
Z kolei radca prawny przyjmuje w PCPR w pok. nr 6
w godz. od 9.00 do 14.00
w dniach: 18 lipca, 1 sierpnia,
5 września, 3 października,
7 listopada i 5 grudnia 2018 r.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest również
osobom potrzebującym (korzystającym ze świadczeń pomocy

społecznej, weteranom, kobietom w ciąży, posiadaczom karty
Dużej Rodziny) w pok. nr 5
Starostwa
Powiatowego
w Sławnie, ul. Sempołowskiej
2a w każdy poniedziałek i środę
w godz. 9.00-14.00, oraz
w każdy wtorek i czwartek
w godz. 13.00-18.00.
W pokoju nr 8 Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławnie, ul. Gdańska 18a
radca prawny udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu: prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego oraz
prawa pracy w każdy drugi
i czwarty wtorek miesiąca
w godzinach od 15.30 do 17.30.

Tabliczki kierunkowe w naszych miejscowościach

nikt nie zabłądzi
❚ Od połowy ubiegłego roku
na terenie gminy montowano tabliczki kierunkowe
z oznakowaniem dojazdu do
poszczególnych posesji i numerami poszczególnych nieruchomości.
Metalowe tabliczki z herbem
Gminy w jasnoszarym kolorze
ustawione zostały na skrzyżowaniach i rozwidleniach ulic. Działania te miały na celu uporządkowanie przestrzeni oraz
ułatwienie odnalezienia konkretnych budynków przede wszyst-

kim takim służbom jak: pogotowie, policja czy straż pożarna,
firmom kurierskim czy przedsiębiorstwu odbierającemu odpady
komunalne z terenu Gminy.
Dwustronne tabliczki zawierają
nazwę miejscowości, albo nazwę
miejscowości i ulicy, numer
porządkowy oraz wskazują kierunek dojazdu do poszczególnych
posesji.
Przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości
zabudowanej, wynikającym z mocy
prawa, jest prawidłowe oznakowa-

Wydawca i redakcja:
Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
www.gminaslawno.pl

nie posesji poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku lub na ogrodzeniu, tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości
i nazwą miejscowości, ulicą.
Do tej pory specjalnie zaprojektowanymi przez nas tablicami oznakowanych zostało prawie
1000 budynków. Tabliczki odblaskowe, które spełniają wszelkie
wymogi określone prawem,

więcej inFormacji
Zainteresowani zakupem
tabliczek, uzyskają więcej
informacji w Urzędzie
Gminy Sławno, pok. nr 3,
tel. 59 810-67-03 lub u sołtysa.

1000

budynków zostało
do tej pory oznakowanych specjalnie
zaprojektowanymi
tablicami .

wykonane są z podobnych materiałów jak znaki drogowe, świecą
w ciemności na skutek światła
odbitego, co jest szczególnie
ważne w nocy, gdy widoczność
jest bardzo ograniczona.
Prowadzimy też internetowy
system informacji przestrzennej
umożliwiający dostęp do bazy

Redaktor naczelny:
Agnieszka Czarnuch, tel. 59 810-67-14
e-mail: promocja@gminaslawno.pl

ewidencji miejscowości i adresów.
Korzystając ze strony internetowej http://slawno.e-mapa.net,
wpisując w wyszukiwarce obręb
ewidencyjny oraz interesujący
nas numer posesji, możemy
wyszukać dokładną lokalizację
budynku na mapie.

❚ Odblaskowe tabliczki oznaczają nieruchomości, a tablice kierunkowe wskazują dojazd do poszczególnych
posesji, ulic
Druk:
Polska Press Sp. z o. o.
Drukarnia w Koszalinie

INWEstyCjE

nr 1 (19)
LIPIEC 2018

3

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl

Unijne wsparcie dla dużych projektów

LPr się sprawdził
❚ Ponad dwa lata wytężonych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sławno (LPR) przynosi efekty. Dzięki podjęciu
uchwały przez Radę Gminy i zaakceptowaniu jej zapisów przez
Urząd Marszałkowski możemy dziś składać wnioski o wsparcie ze
środków unijnych dla dużych, wielomilionowych projektów. Tylko w lutym i marcu złożyliśmy ich aż 6 o łącznej wartości ponad
20 mln zł.
Bobrowicach zaplanowano budowę
n o w o c z e s n e g o,
energooszczędnego i ekologicznego przedszkola, do którego
będą mogły uczęszczać także
dzieci z Rzyszczewa, Bobrowiczek
czy Smardzewa. Obiekt zostanie
wyposażony w niezbędne sprzęty,
a teren wokół zostanie zagospodarowany. Planuje się też stworzenie ogrodu sensorycznego, umożliwiającego prowadzenie terapii
przez zabawę. Całkowity koszt
projektu to ponad 3,47 mln zł,
a wsparcie ma stanowić 85 proc.
jego wartości, tj. 2,95 mln zł.
Z kolei w Rzyszczewie zaplanowano kompleksową termomodernizację wraz z remontem
części wspólnych bloku mieszkalnego 18-rodzinnego (Rzyszczewo 37), bloku mieszkalnego
10-rodzinnego (Rzyszczewo 40)
oraz gminnego budynku socjalnego (Rzyszczewo 44). Zakłada
się też budowę drogi osiedlowej,
drogi lokalnej i przebudowę
chodnika przy drodze powiatowej. Koszty tych zadań oszaco-

W

wano na ponad 4,15 mln zł.
Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni
w Sławnie to najważniejsze zadanie zaplanowane do realizacji
w Smardzewie. Ponadto w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi zaplanowano termomodernizację budynków
wielorodzinnych (Smardzewo 45
i 47). Wnioskowano też o środki
na przebudowę nawierzchni dróg
powiatowych, budowę chodnika
i oświetlenia ulicznego oraz
budowę systemu monitoringu
wizyjnego. Szacunkowy koszt
projektu to ponad 4,2 mln zł
z czego 3,6 mln zł (85 proc.)
pochodzić ma z dotacji.
W Kwasowie zaplanowano
termomodernizację i remont
zabytkowego pałacu oraz odtworzenie terenów zielonych, poprawę walorów użyteczności publicznej, bezpieczeństwa i estetyki
w centrum wsi poprzez budowę
ścieżek spacerowych, wiaty,
ławek, koszy, oczyszczenie zbiornika p.poż. Wokół kościoła ma

powstać droga wraz z parkingiem, a ciąg pieszo-rowerowy ma
łączyć byłe osiedle PGR z centrum
wsi. Wyremontowana ma zostać
również droga prowadząca do
tych budynków. Wspólnota
budynku zamierza przeprowadzić remont i termomodernizację nieruchomości (Kwasowo 53).
Całkowity koszt projektu to
prawie 3,5 mln zł.
Z kolei nowe boisko wielofunkcyjne z zapleczem ma
powstać w Noskowie. Także
istniejące boisko trawiaste
będzie na nowo zagospodarowane i wyposażone w niezbędną
infrastrukturę. Wybudowana
zostanie nowa droga dojazdowa
i fragmenty innych dróg gminnych we wsi. Zaplanowano
również powstanie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci i strefy
rekreacyjnej dla dorosłych oraz
instalację monitoringu we wsi.
Całkowite koszty projektu to 1,75
mln zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia
czyli 1,49 mln zł.

❚ Pałac w Kwasowie

❚ Planowana do przebudowy droga w Smardzewie

Uwaga! osa w radosławiu

sławsko

Ekologiczna szkoła

❚ Jako jedyna gmina z naszego powiatu otrzymamy
wsparcie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywności (tzw. OSA).

Dzięki staraniom samorządu nasza gmina wzbogaca
się o kolejne instalacje wykorzystujące odnawialne źródła
energii, których koszt w dużej
mierze pokryty zostanie
z funduszy zewnętrznych.
Projekt dotyczący przebudowy systemu wytwarzania ciepła,
czyli zainstalowania pomp ciepła
w Szkole Podstawowej w Sławsku znalazł się na trzecim miejscu
listy rankingowej w województwie, a umowa gwarantuje
pokrycie 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. opiewa
na kwotę ponad 780 tys. zł.
Inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania

W Radosławiu, w miejsce
istniejącego placu zabaw,
powstanie nowoczesna, mała
infrastruktura sportowo-rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym złożona z urządzeń
zabawowych, fit parku oraz
stołów do gier i infrastruktury
towarzyszącej.
W projekcie zaplanowano
wybudowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – huśtawek
i zjeżdżali. Przeplotnie, ścianki
wspinaczkowe i elementy zręcznościowe ucieszą starsze dzieci.
Urządzenia te staną na bezpiecznej, piaszczystej powierzchni.
Młodzież i starsi mieszkańcy wsi
będą mogli skorzystać z elementów siłowni plenerowej. Zamontowane będą tu 3 podwójne
pylony czyli łącznie 6 różnych
urządzeń do treningu i aktywnej
rekreacji.
Miłośnicy gier w parach będą
mogli poćwiczyć na stole do tenisa

koszT
Całkowita wartość projektu
to ponad 107 tys. zł, a prawie
połowę kosztów, tj. 50 tys. zł
pokryje Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej.

stołowego, a zwolennicy zmagań
umysłowych będą tu mogli zagrać
w szachy czy warcaby.
Staną tu również umożliwiające odpoczynek ławki i specjalne
ławki dla młodzieży oraz kosze
na śmieci i tablica regulaminowa. Teren Otwartej Strefy Aktyw-

ności zostanie utwardzony
i obsiany trawą, zasadzone zostaną drzewa, a całość otoczy
zapewniający bezpieczeństwo
użytkownikom oraz ograniczający możliwość dostania się zwierząt – estetyczny płot. Ci, którzy
przyjadą rowerami będą mogli

obiektu oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery. Zaplanowano, że przebudowana zostanie istniejąca kotłownia, która składa się z dwóch
kotłów olejowych o mocy 130 kW
każdy. Zainstalowana zostanie
pompa ciepła z wymiennikiem
gruntowym o mocy 106,6 kW.
Z istniejącej kotłowni pozostawiony zostanie jeden kocioł
olejowy jako źródło, które będzie
wykorzystywane w przypadku
bardzo niskich temperatur w celu
dogrzewania szkoły, albo jako
źródło zapasowe np. w przypadku przerw w działaniu pompy
podczas jej awarii lub konserwacji.

zostawić swoje jednoślady dzięki
zamontowanemu przed wjazdem stojakowi.
❚ Umowę o dofinansowanie podpisano pod koniec maja
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114 metrów spacerem po jeziorze
❚ Wybudowano nowy pomost pływający na jeziorze Łętowskim. Ma kształt litery T, szerokość 2,4 m i długość 114 metrów.

❚ Rozwiązując węzeł żeglarski wicemarszałek, wójt, radny z Łętowa i sołtys oficjalnie
otworzyli pomost.
est on przedłużeniem
wcześniej istniejącego,
a ostatnio przebudowanego pomostu drewnianego.
Pomost z istniejącym pomostem
połączony został specjalnym
trapem, którego pochylenie
zmienia się wraz ze stanem wody
w jeziorze. Pomost wysunięty jest

J

na prawie 120 m w głąb jeziora,
a jego zwieńczenie to 27-metrowy pomost równoległy do linii
brzegowej.
Konstrukcję zaprojektowano
jako ciągłą, składającą się
z pływaków siatkowo-betonowych wypełnionych styropianem,
zaś jego poszycie stanowi wykoń-

czenie drewniane z desek ryflowanych. Pomost jest zakotwiczony, a po jego lewej stronie zrobiono specjalną półkę dla kajakarzy,
umożliwiającą łatwe wejście
i wyjście z kajaka. Zamontowane
zostały też odnogi cumownicze
oraz knagi umożliwiające łatwe
zabezpieczanie lin cumowni-

❚ Pomost służy wypoczynkowi i rekreacji.

czych łodzi i innych jednostek
pływających. Zainstalowano
drabinki bezpieczeństwa i koło
ratunkowe.
Oficjalne otwarcie pomostu
miało miejsce 11 marca, podczas
kolejnej edycji kąpieli morsów
w Łętowie.
Projekt „Budowa szlaku kaja-

kowego na jeziorze Łętowskim
wraz z niezbędną infrastrukturą
i oznakowaniem” realizowany
jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie człowieka,
Działanie 4.9 Rozwój zasobów
endogenicznych.

współpraca się opłaca

nowa droga
w Łętowie
Dzięki współpracy naszej
gminy z nadleśnictwem sławno powstał ok. 700 m odcinek
drogi asfaltowej prowadzącej
z Łętowa w stronę korzybia.
koszt budowy w wysokości 75
proc. wartości inwestycji pokryły Lasy Państwowe.
Wybudowana została jezdnia
asfaltowa o szerokości 5 m od
granicy Łętowa do skrzyżowania
prowadzącego w stronę jeziora

Łętowskiego. Wzdłuż drogi
powstały rowy odwadniające
i niezbędne zjazdy.
Z drogi w dużej mierze korzystają Lasy Państwowe, ale inwestycja z pewnością ucieszy także
m i e s z k a ń c ó w, w ł a ś c i c i e l i
domków letniskowych nad jeziorem oraz osoby, które przemieszczają się w stronę Korzybia np.
grzybiarzy i turystów chętnie
odwiedzających te tereny.

❚ Droga w Łętowie – przed i po przebudowie

Wodociąg i kanalizacja w sławsku

❚ Pierwsze prace wykonano w maju br.

Po długotrwałych procedurach przetargowych udało
się wyłonić wykonawcę budowy zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez
wybudowanie nowej studni
i przebudowę istniejącej
w sławsku.
Z początkiem maja ruszyły
pierwsze prace ziemne prowadz o n e p r z e z f i r m ę M a z u r
– Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
z Łozienicy koło Goleniowa.
Wybudowana zostanie nowa sieć
wodociągowa oraz sieć kanaliza-

cyjna. Pierwszym etapem inwestycji jest wykonanie odcinka
sieci kanalizacyjnej od oczyszczalni ścieków do drogi powiatowej. Prace prowadzone są równocześnie w kilku miejscach na
terenie całej wsi, a ich zakończenie zaplanowano na początek
przyszłego roku.
Całkowita wartość robót
budowlanych wyniesie 8,9 mln
zł, a dotacja pozyskana przez
Gminę Sławno ze środków unij-

8,9
mln zł

kosztuje inwestycja
w Sławsku
nych to prawie 2 mln zł. Mamy
nadzieję, że inwestycja poprawi
jakość życia mieszkańców miejscowości.

❚ Budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnej w Sławsku

INWEstyCjE

nr 1 (19)
LIPIEC 2018

5

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl

nowe miejsca zabaw dla dzieci
❚ Dzięki wsparciu ze środków unijnych na terenie gminy Sławno powstaje siedem nowoczesnych, sportowo-rekreacyjnych placów
zabaw dla dzieci i młodzieży.
trefy aktywności zlokalizowane są w: Kwasowie
(na osiedlu domów
wielorodzinnych), Pomiłowie
(w miejscu istniejącego placu
zabaw), Smardzewie, Tokarach
i Tychowie (przy świetlicach wiejskich), Warszkowie (przy Szkole
Podstawowej) i w Żukowie

S

(w centrum wsi przy siłowni
zewnętrznej).
W zależności od lokalizacji
zamontowane są linowe zestawy wspinaczkowe albo zjazdy
linowe, karuzele, wirujące
spodki, huśtawki łańcuchowe
i równoważnie, bujaki, zestawy
zabawowe lub zestawy do

❚ Plac zabaw w Smardzewie przy świetlicy wiejskiej
i boisku

aktywności ruchowej oraz
drabinki typu street workout.
Pomiędzy urządzeniami ułożono bezpieczną nawierzchnię
z piasku płukanego, zabezpieczającą ewentualne upadki
maluchów. Place zabaw wyposażone są w ławki, tablice informacyjne, kosze oraz tam gdzie

jest taka potrzeba zamontowane zostaną też ogrodzenia.
Zakończenie prac planowane
jest na wrzesień br.
Dla najmłodszych mieszkańców Żukowa oraz dzieci
i młodzieży z Warszkowa place
zabaw stały się wspaniałym
prezentem z okazji Dnia Dziecka.

❚ Przy szkole w Warszkowie powstał sprawnościowy
plac zabaw

Inwestycje te pozwolą na

zastąpienie tradycyjnych
kotłowni zasilanych gazem
ziemnym na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, co w rezultacie winno znacznie obniżyć koszty utrzymania
obu placówek.

Po wykonaniu odwiertów na
głębokość 100 m zainstalowano
sondy gruntowe, korzystające
z dolnego źródła oraz ułożono
sieci przesyłowe. W obu budynkach powstały pomieszczenia
techniczne, tzw. maszynownie

z nowoczesnych, sportowo-rekreacyjnych urządzeń. Wsparcie
inwestycji w wysokości ponad
300 tys. zł pochodzi z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

❚ Najmłodsi użytkownicy placu zabaw w Żukowie

Wielofunkcyjne boisko
w Kwasowie – coraz bliżej

ekologiczne ciepło
w Warszkowie i Gwiazdowie
❚ Gmina Sławno instaluje kolejne, ekologiczne źródła ciepła. Pompy ciepła montowane są w Szkole Podstawowej
w Warszkowie i Przedszkolu
Gminnym w Gwiazdowie.

2 czerwca w Warszkowie podczas
Festynu Rodzinnego, a 10 czerwca
podczas Dnia Dziecka w Żukowie
oficjalnie oddano do użytku nowe
urządzenia. Dzieci nie kryły radości i zadowolenia, korzystając

pomp. Inwestycja w 85% współfinansowana jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020, a całkowity koszt zadania
to ponad 850 tys. zł.

❚ Projekt
boiska
w Kwasowie

❚ 100 metrowe odwierty pod sondy gruntowe w Gwiazdowie
❚ Pomieszczenie techniczne,
tzw. maszynownia

Darłowska Lokalna Grupa
Rybacka w Dorzeczy Wieprzy,
Grabowej i Unieści rekomendowała do dofinansowania złożony
przez Gminę Sławno wniosek
dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego w Kwasowie. Po
pozytywnej ocenie projektu
przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego otrzymamy
290 tys. zł dotacji ze środków
unijnych w ramach PO Ryby.
Zg o d n i e z z a ł o ż e n i a m i

Dotacja unijna na świetlicę w Radosławiu
❚ Gmina sławno złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy świetlicy
w miejscowości radosław.
Projekt złożony w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
zakłada wybudowanie do końca
2020 r. nowego budynku świetlicy z dużą salą, kuchnią, zapleczem sanitarnym i użytkowym

p o d d a s ze m . Z a ł o ż o n o, ż e
w przyszłości będą tam organizowane zajęcia opiekuńczowychowawcze dla dzieci, zajęcia
robotyki, fitness, spotkania dla
seniorów i integracyjne spotka-

nia mieszkańców.
całkowite koszty projektu
to prawie 1 mln zł, a wnioskowaliśmy o blisko 50 proc.,
tj. 500 tys. zł wsparcia ze środków unijnych.

❚ Wizualizacja
świetlicy
w Radosławiu

nieopodal świetlicy wiejskiej
planowane jest powstanie ogólnodostępnego boiska umożliwiającego uprawianie 4 dyscyplin sportowych: piłki ręcznej,
koszykówki, siatkówki i tenisa
ziemnego. Wybudowane zostanie ogrodzenie i niezbędna
infrastruktura.
Wartość całej inwestycji to
prawie 409 tys. zł, a umowa
ma zostać podpisana jeszcze
w lipcu br.

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl

w obiekTywie

Zielona szkoła
w Żukowie

6

sPołECzEństWo

nr 1 (19)
LIPIEC 2018

Żukowo walczy o laury
❚ Żukowo bierze udział w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego i pretenduje do miana „Piękna Zachodniopomorska Wieś”.
o ocenie formalnej
i merytorycznej wniosku wieś zakwalifikowała się do finału konkursu.
Znalazła się w gronie 10 najpiękniejszych, a w związku z tym

P

w dniu 4 lipca Kapituła Konkursowa odwiedziła Żukowo.
Oceniający, wśród których byli
dyrektorzy Wydziałów Urzędu
Marszałkowskiego – Rolnictwa,
Programów Rozwoju Obszarów

❚ Rzeźby, ławki, kwiaty podnoszą
estetykę wsi

Wiejskich, Turystyki, Gospodarki
Przestrzennej, Dziedzictwa Kulturowego oraz rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przeszli przez ukwieconą wieś i odwiedzili bibliotekę,

kościół, szkołę, świetlicę i gospodarstwo agroturystyczne.
Z niecierpliwością czekamy na
wyniki konkursu, który zgodnie
z zapowiedziami powinien zostać
rozstrzygnięty do końca wakacji.

❚ Członkowie Kapituły Konkursowej podziwiali zabytkowe wnętrze i odnowiony ołtarz w kościele

mistrzowie zbiórki makulatury

Dbają o ekologię
❚ Rozstrzygnięto II edycję
konkursu „Makulaturę zbieramy, czystość i nagrody zdobywamy”. Spośród wszystkich uczestników naszej
gminy mistrzami w zbiórce
makulatury okazała się klasa
VI ze Szkoły Podstawowej
w Żukowie.

Uczniowie tej klasy, w przeliczeniu na jedną osobę, zebrali 101,72 kg papieru (wyższy
wynik niż w roku poprzednim).
Tuż za nimi uplasowała się
klasa V ze Szkoły Podstawowej
w Żukowie (72,62 kg makulatury na ucznia) i klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Warszkowie

(58,08 kg na ucznia). W kategorii indywidualnej szkół podstawowych I miejsce zdobyła
bezkonkurencyjnie Łucja
Sobczak ze Szkoły Podstawowej
w Żukowie, która ponownie
zgromadziła najwięcej makulatury, bo aż 1 tonę i 4,92 kg.
Drugie miejsce zajął uczeń
Szkoły Podstawowej w Warszkowie – Tomasz Konieczko
z wynikiem 636 kg, a III – Marcel
Izdebski z SP Żukowo (607,90
kg).

W kategorii „przedszkolak”
najwięcej makulatury, bo aż
178,80 kg udało się zebrać
Ninie Wnuk, II miejsce zajęła
Kaja Kozień – 160 kg (obie
z Przedszkola Gminnego
w Gwiazdowie), a III miejsce
zdobyła Julia Sorek (150 kg)
z filii Przedszkola Gminnego
w Sławsku.
Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i życzmy
owocnej zbiórki w kolejnej edycji
konkursu.

ze sławna do sławna

❚ Delegacja gminy Sławno w Sławnie

❚ Ponad 110 osobowa delegacja z Gminy Sławno w powiecie opoczyńskim (województwo łódzkie) 16 czerwca
odwiedziła teren naszej gminy.
Fakt, iż samorządy noszą tę
samą nazwę przysparza wielu
problemów interesantom,

oferentom i innym urzędom,
gdyż niejednokrotnie korespondencja czy rozmowy telefoniczne trafiają do niewłaściwego
adresata. Przyszedł więc czas, by
„poznać się” bliżej.
Reprezentanci Urzędu Gminy
Sławno, Gminnego Ośrodka
Kultury, kół gospodyń wiejskich,
zespołów ludowych oraz jedno-

stek OSP z wójtem Tadeuszem
Wojciechowskim wzięli udział
w spotkaniu z przedstawicielami
naszej gminy.
Samorządy podzieliły się
swoją historią, doświadczeniami
oraz przedstawiły osiągnięcia
i plany. Goście zwiedzili Szkołę
Podstawową w Żukowie i tereny
rekreacyjne nad jeziorem

Łętowskim. Wizyta zakończyła
się spotkaniem w Centrum
Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie.
Dziękując za miłe przyjęcie
wójt Tadeusz Wojciechowski
zaprosił do odwiedzenia ziemi
sławieńskiej oraz zapewnił
o dalszej współpracy między
naszymi samorządami.
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cis w rzyszczewie
2,66 mln zł – to
szacowane koszty
realizacji, a kwota
dofinansowania
stanowi 95 proc.
wartości tj. ponad
2,51 mln zł.

Były plany - Jest dotacja
Jednym z najważniejszych
projektów zapisanych w Lokalnym Programie rewitalizacji
jest wybudowanie centrum
integracji społecznej (cis)
w rzyszczewie, które realizowało będzie szereg działań na
rzecz wszystkich mieszkańców
naszej gminy.
Będzie zajmowało się aktywizacją, a szerokie grono specjalistów: terapeutów, trenerów,
psychologów, prawników, animatorów społecznych, pedagogów
czy negocjatorów pomoże
w rozwiązywaniu różnorodnych
problemów
społeczeństwa.
Realizowane będą tu szkolenia,

kursy aktywizujące i zawodowe
oraz organizowana pomoc dla
osób niesamodzielnych, seniorów czy samotnych. Planowane
są też zajęcia pozaszkolne – sportowe, kulturalne i edukacyjne,
a obiekt po godzinach pracy CIS
będzie pełnił rolę świetlicy wiejskiej dla mieszkańców.
18 czerwca opublikowano
listę projektów wybranych do
dofinansowania, na której znalazł się projekt „Centrum Integracji
Społecznej w Rzyszczewie gmina
Sławno – instytucją wspomagającą aktywizację społeczno-zawodową nieaktywnych mieszkańców”.

tencje społeczne i zawodowe.
Uczestnicy spotkali się już
z psychologiem i doradcą zawodowym. Organizowane są także
inne kursy, szkolenia oraz staże,

społecznik 2018

Potrafimy
opublikowano listę rankingową z przyznanymi dotacjami
w ramach „Programu społecznik 2018”. spośród 150 wnioskodawców dwie organizacje
z naszej gminy zakwalifikowały
się do otrzymania mikrodotacji
w kwocie 3.000 zł każda.

Ochotnicza Straż Pożarna
ze Starego Krakowa z projektem
pn. „Posprzątajmy Wieprzę
dla nas i tych co po nas!” oraz
Uczniowski Klub Sportowy
z Żukowa z projektem „Z wiejskich boisk na stadiony” po raz
kolejny otrzymały wsparcie
w ramach tego programu.
Gratulujemy!

Więcej książek
w bibliotekach
Gmina sławno po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w ramach wieloletniego
programu rządowego „narodowy Program rozwoju czytelnictwa”. Tym razem kwota dotacji

– 6480 zł, powiększona o wkład
własny Gminy – 1620 zł zostanie przeznaczona na zakup
książek do bibliotek szkolnych
w Szkole Podstawowej w Żukowie i w Bobrowicach.

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl

rusza sławieńskie Świetlicowo
Rozpoczęto realizację dwuletniego projektu „Sławieńskie Świetlicowo”, na który nasza
gmina pozyskała ponad 2 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej, co pozwoli pokryć 95 proc.
kosztów realizacji zadania.
godnie z założeniami
zaplanowano remont
budynku „starej szkoły”
w Żukowie, w której będzie funkcjonowała Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno – nowa, gminna
jednostka organizacyjna w formie
placówki wsparcia dziennego.
W jej skład wejdą także filie.
Mimo, że świetlice działają na
terenie naszej gminy od wielu lat,
to w związku z realizacją projektu „Sławieńskie Świetlicowo”
koniecznym było sformalizowanie ich działalności w oparciu
o zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dotacja pokryje też koszt doposażeniem świetlic w pomoce
dydaktyczne, sprzęt elektroniczny
i rekreacyjny, roboty oraz organizację zajęć grupowych zajęć pozaszkolnych, wycieczek edukacyjnych
i indywidualnej pomocy w nauce.
Obecnie trwają przetargi
związane z realizacją zadania,
a Świetlica Środowiskowa rusza
już 1 sierpnia.

Z

Uczą się, aby pracować
W ramach projektu „z wykluczenia do zatrudnienia”
15 mieszkańców naszej gminy
uczestniczy w zajęciach
wzmacniających ich kompe-
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w tym kurs na prawo jazdy kategoria C+E oraz dla kandydatów
na asystenta osoby niepełnosprawnej.
Aby wesprzeć podobne

❚ Siedziba Świetlicy Środowiskowej Gminy Sławno w Żukowie

projekty utworzono salę terapeutyczno-szkoleniową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i wyposażono ją w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Sala jest doskonałym zapleczem
do organizacji konsultacji,
spotkań, kursów i szkoleń.
Chętne osoby zapraszamy już
dziś do zgłoszenia swojego

uczestnictwa w II edycji projektu. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie
www.gops.slawno.ibip.pl oraz
pod nr telefonu 59 810 03 00.

Działają lokalnie dla dobra innych
Rozstrzygnięto kolejną edycję
konkursu Działaj Lokalnie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności
i Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Aż trzy projekty z terenu
gminy Sławno znalazły się
w grupie zwycięzców. Wsparcie
otrzymały OSP Stary Kraków na
projekt pn. „Smaki Świata
– warsztaty zdrowego gotowania”
(4.500,00 zł), Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Sławsku na
projekt „Nasza wiata pokolenia
splata” (6.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała
Ojczyzna” – projekt „Złap upcyklingowego bakcyla” (4.350,00 zł).
Tegorocznym grantobiorcom
gratulujemy i życzymy sukcesów
podczas realizacji swoich projektów.

❚ Uroczysta gala rozdania dotacji

Grant sołecki dla Łętowa

Dbają o swoją miejscowość
❚ Podpisano umowę z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym
przez wicemarszałka Tomasza Sobieraja dotyczącą przyznania dotacji dla sołectwa
Łętowo w ramach konkursu
„Granty sołeckie 2018”.
❚ Podpisanie umowy dotacji

Karol Kruk – sołtys Łętowa
wraz z najbardziej aktywnymi
mieszkańcami Łętowa są pomy-

słodawcami i autorami złożonego na konkurs projektu „Budowa
placu przy sali wiejskiej”. Zgodnie z założeniami w centralnym
punkcie wsi Łętowo, tuż przy
świetlicy wiejskiej utwardzony
zostanie plac pomiędzy sklepem,
wjazdem na teren prywatny
i świetlicą.
Działania te z pewnością
wpłyną na poprawę estetyki

i podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Urząd
Marszałkowski przeznaczył na
sfinansowanie przedsięwzięcia
10 tys. zł.
Sołectwu Łętowo serdecznie
gratulujemy, a pozostałe sołectwa zachęcamy do korzystania
z możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na realizację ciekawych inicjatyw.

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl
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projekt edukacyjny – kolejny etap

stypendia dla uczniów, sprzęt dla szkół
❚ Ponad 1,13 mln złotych otrzymają placówki oświatowe w gminie Sławno w ramach realizacji projektu „Edukacja w Gminie
Sławno szansą na udaną przyszłość”.
od koniec ubiegłego
roku wręczono 5 uczniom naszych szkół
stypendia naukowe, współfinansowane ze środków unijnych.
Kolejnym etapem jest doposażenie wszystkich gminnych
szkół w pomoce dydaktyczne
i nowoczesne urządzenia takie
jak: laptopy, tablety, kamery,
rzutniki, monitory interaktywne, wizualizery, mikroskopy, itp.
Sprzęt elektroniczny został już

P

dostarczony do szkół, a w wyniku negocjacji znaleziono
dostawcę pomocy dydaktycznych. W trybie przetargów
nieograniczonych wyłoniono
również dostawców sprzętu
optycznego i monitorów interaktywnych. Niebawem wykonane zostaną nowe sieci tele-

informatyczne w Sławsku,
Warszkowie i we Wrześnicy.
W szkołach prowadzone były
też dodatkowe zajęcia z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych
i nauk matematyczno-przyrodniczych, a nauczyciele stale
podnoszą swoje kwalifikacje.

Finanse
Ponad 1,13 mln zł otrzymają
w ramach projektu szkoły
gminne, a dofinansowanie
z Unii Europejskiej i budżetu
państwa stanowi aż 90 proc.
wartości projektu, czyli
1 mln zł.

❚ Uczniowie ze Sławska zgłębiali tajniki matematyki

❚ Zajęcia robotyki w SP Wrześnica

❚ Zajęcia przyrodnicze zaciekawiły uczennice z Warszkowa

❚ Nowoczesne technologie stają się dostępne dla
uczniów naszych szkół

otwarto wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego

Pomoc na jaką czekali
❚ 12 maja w obecności osób
niepełnosprawnych, lekarzy,
przedstawicieli stowarzyszeń, księży oraz radnych
i sołtysów uroczyście otwarto
Wypożyczalnię Sprzętu
Rehabilitacyjnego w Gwiazdowie. Sprzęt jest udostępniany potrzebującym nieodpłatnie!
Inwestycja zrealizowana
została przy wsparciu ze środków
unijnych w ramach projektu pn.
„Lokalnie sprawni – wysokiej
jakości usługi świadczone dla
osób niepełnosprawnych”. Dzięki
temu wyremontowano pomiesz-

jak wypożyczyć!
szczegółowe informacje
o zasadach udostępniania
sprzętu oraz możliwości jego
wypożyczenia udzielane są
przez Gminny ośrodek
Pomocy społecznej
w sławnie, ul. Gdańska 18a,
tel. 59 810-03-00.

czenie przy Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie i wyposażono je w sprzęt niezbędny niepełnosprawnym z różnego typu
schorzeniami.
Uroczystość otworzył wójt
Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak, który w swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o rozmowach z ks. Krzysztofem
Sendeckim – dyrektorem Domu
Hospicyjno-Opiekuńczego
CARITAS im. bpa Czesława
Domina w Darłowie na temat
niesienia pomocy niepełnosprawnym. Rozmowy te stały się
inspiracją do stworzenia miejsca, gdzie wysokiej jakości
sprzęt ułatwiający funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym będzie nieodpłatnie
udostępniany mieszkańcom
naszej gminy.
Zaprezentowano projekty
skierowane do niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które
są właśnie realizowane przez
GOPS. Można było dowiedzieć się

❚ Biskup z zaciekawieniem oglądał dostepne sprzęty

o szkoleniach zawodowych, rehabilitacji w domach podopiecznych, asystentach rodzin,
opiekunkach pomagających
w normalnym funkcjonowaniu
osobom starszym czy niepełnosprawnym.
Biskup Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej – ks. Krzysztof
Zadarko po krótkiej modlitwie
poświęcił nowy obiekt życząc
wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, by nigdy nie musieli
z niego korzystać. Poświęcił też
nowy samochód z zamontowaną windą do transportu osób na
wózkach. Z kolei dr Marzena
Paczkowska z NZOZ Ars Medica
w Sławnie podziękowała za
zaangażowanie samorządu
i wychodzenie naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych.
Uroczyście symboliczną,
biało-czerwoną wstęgę, trzyma-

❚ Symboliczne otwarcie wypożyczalni
ną przez wójta i Przewodniczącą
Rady Gminy Sławno – Martę
Hołowatą przecięli sami zainteresowani – niepełnosprawni
mieszkańcy naszej gminy.
Można było też zobaczyć jak
funkcjonuje nowo kupiony
sprzęt. Pani Maria „przetestowała” jeden z wózków elektrycznych,

❚ Sprzęt dostępny dla mieszkańców gminy

dzięki któremu będzie mogła
samodzielnie funkcjonować.
Pani Danuta dzięki schodołazowi
pokonała kilka stopni, a zamontowaną windą Mateusz dostał się
do wnętrza samochodu.
Popołudnie zakończyło
spotkanie na rozmowach przy
domowych ciastach i kawie.

❚ Do dyspozycji potrzebujących jest sprzęt i wyposażenie: wózek aktywny, chodzik z opcją transportu, wózki
toaletowe, podnośnik, wózek
terenowy, schodołaz, stół do
gimnastyki biernej, tor do
nauki chodzenia, rowerek rehabilitacyjny, bieżnia rehabilitacyjna, rotor elektryczny do
ćwiczeń kończyn górnych
i dolnych, przyrządy ortopedyczne – kule, chodziki,
zestawy do ćwiczeń samowspomagających, półkule
sensoryczne, gripbudy, kręgi
przeciwodleżynowe, zestawy
do mycia głowy, uchwyty
wannowe, elektrostymulator
(niezbędny do terapii przeciwbólowej, stymulacji mięśni, masażu i odprężenia),
ssak elektryczny, koncentrator tlenu, łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami, materace przeciwodleżynowe,
materace do ćwiczeń, piłki,
dyski, masażery.

WydarzENIa
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nowy pojazd do transportu niepełnosprawnych

Pomoc dla rolników
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy sławno niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego jakim jest
susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie

szacowania szkód w uprawach
rolnych.
Druk wniosku można pobrać w pok. nr 3 Urzędu Gminy
Sławno lub ze strony internetowej www.gminaslawno.pl.

Do wniosku należy dołączyć
kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie
w celu potwierdzenia informacji o powierzchni gospodarstwa
rolnego.

Ułatwienie
dla niepełnosprawnych
❚ Od maja w gminie Sławno osoby niepełnosprawne korzystają
z nowoczesnego transportu oplem Vivano. – To świetnie zaprojektowany, wygodny i funkcjonalny środek transportu – przyznają ci, którzy z niego korzystają.

Festyn rodzinny
– rodzina to jedna drużyna W
❚ 8 czerwca odbył się ii edukacyjny Festyn rodzinny pod hasłem „rodzina to jedna drużyna”, w którym udział wzięły
rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny oraz te, które
ukończyły pracę z asystentem
ze względu na osiągnięte efekty.

Na uczestników festynu
w „Zielonej Szkole” czekała moc
atrakcji – dmuchańce, baloniarz,
bańki, iluzjonista oraz gry i zabawy, konkurs plastyczny oraz
konkurencje sportowo-rekreacyjne, które zachęcały rodziny
do zdrowej rywalizacji. Wyłoniono dzięki temu „Super rodzin-

kę roku 2018”, która otrzymała
pamiątkową statuetkę. Nie
obyło się bez poczęstunku i słodkości.
Rodzinnie i aktywnie spędzony dzień sprawił, że uczestnicy
z uśmiechem na twarzach wracali do domów, pełni emocji i pozytywnych wrażeń.

❚ Uczestnicy wydarzenia

ramach obowiązków kierowca
dowozi osoby niepełnosprawne do szkół, szpitali,
na rehabilitację, na zajęcia
w Środowiskowym Domu Samopomocy albo inne wydarzenia
i imprezy.
Pojazd wyposażony jest
w windę, a korzystanie z niej jest
proste i intuicyjne za pomocą
pilota. Do sterowania windą nie
potrzeba zbyt wiele siły co znacznie ułatwiło pracę i odciążyło
kierowcę. Winda jest na każdym
etapie stabilna i porusza się
z prędkością zapewniającą pełną
kontrolę zarówno osobie na
wózku, jak i obsługującej pilota.
Równie łatwe i szybkie jest instalowanie wózka w windzie
– zajmuje maksymalnie kilka
minut.
Samochód kupiony został ze
środków własnych gminy, zaś
jego wyposażenie w specjalistyczną windę sfinansowano ze
środków unijnych w ramach
projektu „Lokalnie sprawni – wysokiej jakości usługi świadczone
dla osób niepełnosprawnych”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

❚ Samochód oznakowano…

❚ Dzięki zamontowaniu windy transport osób na wózkach jest dużo łatwiejszy

Biało-czerwony rajd rowerowy
❚ Szósty raz zorganizowano
Rodzinny Biało-Czerwony
Rajd Rowerowy. 2 maja,
w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przy słonecznej
pogodzie miłośnicy rekreacji
na dwóch kółkach zjawili się
w Zielonej Szkole pod Bocianim Gniazdem w Ugaciu.
Wśród rowerzystów były
grupy zorganizowane z Boleszewa, Kwasowa, Sławska, Żukowa,
Warszkowa i Sławna. Byli też
uczestnicy indywidualni, którzy
przyjechali jednośladami w miejsce zakończenia rajdu z najbliższą rodziną lub znajomymi.
Rowerzyści z biało-czerwonymi akcentami, flagami
umocowanymi do jednośladów
świętowali majowe uroczysto-

❚ Rowerzyści ze Sławska

❚ Biało-czerwone akcenty były m.in. zamontowane
na rowerach

❚ Uczestnicy spotkania
ści. Przygotowano też kilka
konkursów i konkurencji,
w których laureaci otrzymali
nagrody i drobne upominki.
Każdy mógł też pograć w siatkówkę, unihokeja, porobić
ogromne bańki mydlane czy
pomalować twarz. Piłki i prze-

różny sprzęt rekreacyjny czekał
na chętnych, wśród których
dominowały dzieci.
Na uczestników rajdu rowerowego czekał poczęstunek
– gorący żurek, kiełbaski z ogniska, mnóstwo słodkości – przepyszne ciasta przygotowane

m.in. przez mieszkanki Pomiłowa oraz ciepłe i zimne napoje.
Późnym popołudniem, w radosnych nastrojach, przy pięknej
słonecznej pogodzie uczestnicy
Biało-Czerwonego Rajdu Rowerowego udali się do swoich
domów.

❚ Grupa cyklistów z Boleszewa

❚ Kiełbaski z ogniska smakują najlepiej
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Festiwal smaków rybnych w Łętowie

Łętowskie Wianki 2018
Dokończenie ze str. 1
odjęliśmy próbę wypromowania jeziora
Łętowskiego jako
wspaniałego akwenu m.in. do
uprawiania wędkarstwa. Zaprosiliśmy reprezentantów sołectw
do udziału w zawodach wędkarskich – spinningowych z łodzi.
Zgłosiło się 9 śmiałków, którzy po
3 godzinach połowów stawili się
na pomoście pływającym ze
złowionymi 3 rybami (łącznie).
Oceny, pomiaru i punktacji dokonali sędziowie – Piotr Ebel
– Prezes Zarządu Okręgu PZW
Koszalin oraz Antoni Hołub
– pasjonat wędkarstwa, jeden
z założycieli Towarzystwa Miłośników Rzeki Wieprzy, wieloletni
organizator Święta Wieprzy.
Miejsce I zajął Piotr Małgorzewicz (sołectwo Łętowo), który
złowił 2 ryby, w tym największą
– 22 cm okonia. Drugie miejsce zajął Tomasz Duszkiewicz
z Kwasowa.
Przygotowano też zabawne
konkurencje sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy szli „na ryby”
i pletli „sieci”.
Smakowite potrawy z pstrąga
trafiły na ekspozycyjny stół,
a jurorzy punktowali wg własnych,
subiektywnych odczuć. Pstrąg

P

❚ Łowienie drewnianych rybek wcale nie było łatwe

❚ Wystąpił Zespół Boys Band

faszerowany kurkami i kaszą
kuskus z sosem śmietanowokurkowym, przygotowany przez
Annę Raczyńską z Łętowa okazał
się najlepszy. Pstrąg zapieczony
z warzywami przez Martynę
Szymborską z Żukowa wywalczył drugie miejsce, a pstrąg
w klasycznej zalewie pomidorowej Agnieszki Zub z Gwiazdowa
skradł serce (i żołądek) jurorów,
dzięki czemu potrawa zajęła 3.
miejsce.
W celu zachęcenia wszystkich
p r z y by ł yc h d o a k t y w n eg o
spędzania czasu wolnego z całą
rodziną nad jeziorem Łętowskim
przeprowadzono wyścigi kajakowe. Dwuosobowe reprezentacje
sołectw musiały opłynąć pomost,
by zameldować się na drugim
brzegu. Zadanie nie było łatwe,
gdyż startowano z brzegu,
a wiejący od południa wiatr
skutecznie utrudniał wiosłowanie. Było sporo śmiechu, chlapała woda, niektóre ekipy miały
spore problemy z obraniem
właściwego kursu, ale kibice trzymali za nich kciuki. Najszybciej
dystans pokonali kajakarze
z Łętowa – Weronika Małgorzewicz i Damian Wojciechowski.
Nad bezpieczeństwem pływających czuwali w łodzi ratunkowej funkcjonariusze Komendy

Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sławnie, a kajaki
zapewnił Daniel Wojniak, prowadzący wypożyczalnię kajaków
„KajakKAJAK”. Dziękujemy!
Ekipa kucharzy z Krakowa
podczas festynu ugotowała
ogromną ilość węgierskiej zupy
rybnej z ryb słodkowodnych.
Każdy mógł bezpłatnie skosztować tych specjałów przygotowanych w ramach akcji „wielkie
gotowanie”. Promowaliśmy w ten
sposób „rybne smaki”.
Na letniej scenie zaprezentowali się młodsi i starsi mieszkańcy naszej gminy. Popisy taneczne przedszkolaków z Wiejskiego
Ogniska Przedszkolnego „Pajacyki” z Warszkowa oraz dzieci
z Przedszkola Gminnego
w Gwiazdowie skradły serca
widzów. Tańce i śpiewy zaprezentowały też dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Żukowie, Bobrowicach i Warszkowie. W niezwykły świat pantomimy zabrali
zgromadzonych młodzi aktorzy
z grupy „ATO Junior”, działającej
w świetlicy w Bobrowicach.
Z kolei wokalno-muzyczne
występy Zespołu Wrześniczanki
z Wrześnicy i Wrzosy z Warszkowa urzekły starsza publikę.
Zwieńczeniem wieczoru była
konkurencja plecenia wianków,

po której na scenie zaprezentowały się świętojańskie panny.
W orszaku, ze śpiewem na ustach
zgromadzeni udali się nad jezioro, gdzie – zgodnie z tradycję
– na wodę puszczono wianki.
Suma punktów uzyskanych
przez sołectwa w poszczególnych
konkurencjach pozwoliła wyłonić tegorocznego zwycięzcę
Turnieju Sołectw Gminy Sławno.
Pierwsze miejsce zajęło sołectwo
Łętowo, drugie – Wrześnica,
a trzecie – Kwasowo. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe
statuetki, dyplomy i nagrody
z rąk wójta Gminy Sławno
– Ryszarda Stachowiaka. Dyplomami i nagrodami uhonorowano
również zwycięzców konkurencji
na najlepszą potrawę z pstrąga
oraz zawodów wędkarskich
z łodzi.
Koncert finalisty ostatniej
edycji programu Disco Star
– formacji Boys Band uświetnił
łętowski wieczór, a przy standardach polskiej i światowej muzyki
oraz największych przebojach
granych przez Zespół Avista
z Koszalina wszyscy świetnie się
bawili.
„Festiwal smaków rybnych
w Łętowie” dofinansowano
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

❚ Zatańczyły przedszkolaki

❚ Pantomima na łętowskiej scenie

❚ Wręczono nagrody i statuetki dla uczestników Turnieju Sołectw

❚ Pstrąg królował na stole
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❚ Nie mogło zabraknąć „Wrzosów”

❚ Jak się okazało zarówno sprzęt, technika jak
i znajomość jeziora przyniosły sukces zwycięzcy

❚ Uczestnicy zawodów wędkarskich wypłynęli na jezioro

❚ Rywalizacja była bardzo zacięta

❚ Zmagania kajakowe sołectw

❚ Pleciono świętojańskie wianki, które…

❚ …panny puściły na wodę

Łętowskie Wianki o smaku… ryby
Podczas Łętowskich Wianków, które odbyły się na terenach
rekreacyjnych tuż przy jeziorze Łętowskim, oprócz dotychczasowych punktów programu takich jak występy artystyczne, puszczanie wianków czy zmagania sportowo-rekreacyjne na uczestników czekało sporo nowych atrakcji.
Szeroko rozumiane rybactwo, wędkarstwo, sporty wodne i ryby
były tematem przewodnim „Festiwalu smaków rybnych w Łętowie” – nowej inicjatywy, która ma szansę na wsparcie w wysokości
prawie 10 tys. zł ze środków unijnych. Po pozytywnej weryfikacji
przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką złożonego przez Gminę
wniosku czekamy na akceptację Urzędu Marszałkowskiego, dzięki
której otrzymamy wsparcie w ramach PO Ryby.

❚ 1500 porcji ugotowanej na miejscu węgierskiej zupy
rybnej rozdano wśród uczestników

❚ Pstrąg z kaszą i kurkami najlepszą potrawą tegorocznej imprezy
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Gwiazdowie

sprawni jak strażacy
❚ 17 czerwca na boisku sportowym w Gwiazdowie odbyła się kolejna edycja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Emocje
i poziom zaangażowania wszystkich startujących był imponujący.

❚ Uczestnicy zawodów
zawodach udział
wzięło 16 drużyn
z poszczególnych
jednostek OSP. Do zmagań przystąpiło łącznie 128 zawodników
i zawodniczek rywalizujących
w ćwiczeniach bojowych oraz
sztafecie z przeszkodami w odpowiednich kategoriach wiekowych.
Zawody otworzył uroczysty
przemarsz zawodników, kibiców
wraz z kolumną pojazdów

W

pożarniczych, na czele której
maszerowała, przygrywając
przybyłym, Orkiestra Dęta im.
Ziemi Sławieńskiej wraz z mażoretkami. Uroczyście wręczono
jednostce OSP we Wrześnicy
srebrny Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa i udekorowano
sztandar.
Po kilkugodzinnych zmaganiach komisja sędziowska
zorganizowana przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży

Pożarnej w Sławnie, której
przewodniczył kpt. Piotr Słupski wskazała zwycięzców. Po
bardzo zaciętej i sportowej
rywalizacji w poszczególnych
grupach i kategoriach wiekowych najlepsi okazali się:

Grupa I dziewcząt
– 12-15 lat:
I miejsce – OSP Janiewice
II miejsce – OSP Sławsko
III miejsce – OSP Żukowo

IV miejsce – OSP Wrześnica

I miejsce – OSP Janiewice

Grupa I chłopców
– 12-15 lat:

Grupa III – kobiety:

I miejsce – OSP Janiewice
II miejsce – OSP Wrześnica

I miejsce – OSP Żukowo
II miejsce – OSP Gwiazdowo

Grupa III – mężczyźni:
Grupa II dziewcząt
– 16-18 lat:
I miejsce – OSP Sławsko

Grupa II chłopców
– 16-18 lat:

I miejsce – OSP Janiewice
II miejsce – OSP Gwiazdowo
III miejsce – OSP Żukowo
IV miejsce – OSP Wrześnica
V miejsce – OSP Stary Kraków
VI miejsce – OSP Sławsko

Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc w poszczególnych kategoriach odebrali z puchary i nagrody. Puchar przechodni, ufundowany przez Komendanta
Powiatowego PSP w Sławnie
w stanie spoczynku – bryg. Jerzego Kasickiego za najlepiej wykonane ćwiczenie bojowe w grupie
III mężczyzn z czasem 25,11 sek.
trafił po raz czwarty do OSP
Janiewice.
Gratulujemy !

❚ Kolumna uczestników przemaszerowała na miejsce rozgrywek przy dźwiękach orkiestry

❚ Dekoracja sztandaru OSP Wrześnica

❚ Najlepsi strażacy – OSP Janiewice

❚ Dziewczęta z OSP Sławsko – sprawne i piękne

❚ Trudno było trafić do celu

❚ Nie było łatwo

❚ Chłopcy na torze

jubILEusz
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10 lat stowarzyszenia kobiet wiejskich w sławsku

Młode stowarzyszenie – dojrzałe efekty
❚ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku świętowało jubileusz 10-lecia swojego istnienia. Rocznica jest zawsze okazją do wspomnień i próby podsumowania działalności pań ze Sławska. Były gratulacje, życzenia i wiele ciepłych słów, w których podkreślano
ogromny wpływ działalności SKW na miejscową społeczność.

❚ Pierogi ze Sławska znane są w całej okolicy

❚ Panie ze SKW w Sławsku corocznie przygotowują
wieniec dożynkowy
towarzyszenie Kobiet
Wiejskich w Sławsku
powstało na bazie działającego tu wcześniej, nieformalnego Koła Gospodyń Wiejskich.
Nowe możliwości, które stawały
przed organizacjami pozarządowymi, szansa na ubieganie się
o dodatkowe środki finansowe
oraz chęć dalszego funkcjonowania zgodnie z obowiązującym
prawem skłoniła mieszkanki wsi
do powołania do życia stowarzyszenia. Po upływie pół roku od
pierwszego zebrania założycielskiego i uchwalenia statutu 21
listopada 2007 r. Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Sławsku zostało zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym, a w skład
Zarządu weszły: Elżbieta Chmiel
– przewodnicząca Zarządu,
Wiesława Rupniewska – sekretarz
i Krystyna Ciołak – skarbnik.

S

W 2012 r. stowarzyszenie pod
swoje skrzydła wzięła Irena
Czerniawska, która do dziś
pełni funkcję przewodniczącej
zarządu, w skład którego wchodzą też Marzena KwiatkowskaDzik – sekretarz i Elżbieta
Dąbrowska – skarbnik, a Katarzyna Szafrańska, Krystyna Ciołak
i Helena Kośka tworzą Komisję
Rewizyjną. Stowarzyszenie liczy
osiemnaście osób, które aktywnie angażują się w życie wsi oraz
wielu członków wspierających.
Od samego początku stowarzyszenie szukało środków
zewnętrznych na realizację
pomysłów i planów. Pierwsze
możliwości pojawiły się w ramach otwartych konkursów ofert
na zadania publiczne, dzięki
którym zorganizowano m.in.
ferie dla dzieci i młodzieży już
w 2008 r. W roku 2009 SKW akty-

❚ Aktywne panie – ćwiczą, chodzą z kijkami

❚ Jedna z wycieczek

wowało świetlicę wiejską jako
Wiejskie Centrum Integracji,
finansowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich (świetlica
prowadzona jest do dziś).
Jednak pierwszy duży sukces
to pozyskanie 50 tys. zł w 2010 r.
na projekt „Kurs na sukces”,
w ramach którego młodzież ze
Sławska, Radosławia i Tokar m.in.
uczyła się żeglarstwa, doskonaliła umiejętności pływania, była
na obozie i uzyskała patent
żeglarski. Kolejne lata to kolejne
projekty i działania na rzecz
lokalnej społeczności. Przez 10 lat
zrealizowano ich kilkadziesiąt,
jednak SKW w Sławsku
najczęściej sięga po środki
w ramach programu „Działaj
Lokalnie” („Nasza Wieprza
– nasze bogactwo”, „Baby, babki,
babeczki”, „Nasz plac – sercem

❚ Aktywne, sportowe wakacje

Z okazji
jubileuszu
życzymy kolejnych,
równie owocnych
lat aktywnej
działalności oraz
wszelkiej pomyślności w realizacji
planów i osiągania kolejnych,
wyznaczonych
sobie celów.

naszej wsi” i „Nasza wiata pokolenia splata”).
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku prowadzi zajęcia
świetlicowe dla dzieci i młodzieży, aktywne ferie i wakacje, organizuje wycieczki, rajdy rowerowe,
jasełka, imprezy okolicznościowe, festyny i inne wydarzenia.
Najznakomitsze z nich to doroczne Spotkanie Bożonarodzeniowe
połączone z jasełkami, podczas
którego wszyscy mieszkańcy wsi
zasiadają do suto zastawionego,
wigilijnego stołu i wspólnie
oglądają przygotowane przedstawienie. Słynne są również
zabawy i potańcówki organizowane w Sławsku, dochód
z których przeznaczany jest na
realizację zadań statutowych
organizacji. Stowarzyszenie
aktywnie wspiera i współorganizuje również Festyn Integracyj-

ny, z którego dochód przekazywany jest na rzecz zabytkowego
kościoła, Bieg im. Asi Kenig czy
Orszak Trzech Króli.
Panie podczas swoich spotkań
prowadzą warsztaty rękodzielnicze, organizowane są warsztaty
tematyczne (np. papierowa wiklina, decoupage, warsztaty bibułkarskie), na których powstają
przepiękne kwiaty, palmy, stroiki,
anioły, bombki, choineczki, jajka
wielkanocne i wiele innych przepięknych dekoracji. Cudeńka te
są podarunkiem dla przyjaciół
stowarzyszenia i darczyńców.
Wiele z nich trafia do nabywców
podczas wydarzeń i festynów.
Ogromny zapał członkiń
Stowarzyszenia, niebanalne
pomysły i chęć pracy na rzecz
lokalnej społeczności to atrybuty,
które wyróżniają Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Sławsku.

❚ Zajęcia świetlicowe

❚ Orszak Trzech Króli

❚ 10-lecie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Sławsku

❚ Dzień rodziny

❚ Jasełka

❚ Dożynki Gminne w Sławsku

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl
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Działki na sprzedaż

w obiekTywie
Wiata integracyjna
w Radosławiu
Na boisku wiejskim w Radosławiu powstała drewniana wiata integracyjno-rekreacyjna. Budową
zajęli się pracownicy Urzędu Gminy, a dzięki temu mieszkańcy wsi mają teraz wspaniałe zaplecze do
spotkań i organizacji wydarzeń plenerowych.

odpoczywaj
w sercu Pomorza!
eśli szukasz zacisznego
miejsca o sielankowym
klimacie, położonego
nieopodal 400-hektarowego,
bogatego w ryby jeziora, ze wspaniałą, piaszczystą plażą, pomostem, placem zabaw dla dzieci,
placem rekreacyjnym z wiatą
i miejscem na ognisko to nasza
oferta jest właśnie dla Ciebie!
Wspaniały mikroklimat, ogromne
kompleksy leśne z bogactwem
zwierzyny, grzybów i runa leśnego to niewątpliwe atuty tego miejsca. Do tego dogodny dojazd
i odległość niespełna 40 km od
Darłowa, Jarosławca i Morza
Bałtyckiego dają ogromne możli-

J

wości letniego, aktywnego wypoczynku, w szczególności dla rodzin.
Oferujemy na sprzedaż 13
uzbrojonych działek rekreacyjnych o powierzchni 5 lub 10 arów
pod zabudowę letniskową
w miejscowości Łętowo w pobliżu jeziora Łętowskiego. Nieruchomości zlokalizowane są
w odległości ok. 200 m od linii
brzegowej jeziora Łętowskiego,
w sąsiedztwie pola kempingowego z czynną w okresie letnim
gastronomią i wypożyczalnią
sprzętu pływającego. Od strony
południowo-wschodniej graniczą z indywidualną zabudową
letniskową. Teren jest uzbrojony

w sieć wodociągowo-kanalizacyjną. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno działki te
przeznaczone są jako tereny pod
projektowaną zabudowę letniskowo-wypoczynkową.
Dostępne są działki: 435/1
(0,0547 ha), 435/2 (0,0548 ha), 436
(0,0931 ha), 437 (0,0935 ha), 438
(0,0933 ha), 439/1 (0,0485 ha),
439/2 (0,0486 ha), 440/3 (0,0559
ha), 440/4 (0,0559 ha ), 441 (0,1150
ha), 442 (0,1150 ha ), 443/1 (0,0585
ha), 443/2 (0,0585 ha). Nieopodal
na inwestora czeka również
2,5 ha terenu przeznaczonego
pod budowę hotelu czy spa.

❚ Wiata integracyjno-rekreacyjna w Radosławiu

Walczymy z barszczem
W tym roku, po raz trzeci
z rzędu, udało nam się pozyskać
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wsparcie na usuwanie barszczu
Sosnowskiego. Dotacja w wyso-

kości prawie 21 tys. zł stanowi
75 proc. zaplanowanych kosztów
zadania. Resztę pokryje budżet
gminy.
Przeprowadzono już pierwszy
– mechaniczny oraz drugi
– chemiczny etap usuwania tej

niebezpiecznej rośliny, która
występuje na 25 działkach
prywatnych, gminnych i powiatowych, obejmując w sumie
obszar prawie 200 arów. Jesienią
ponownie ewentualne odrosty
usuwane będą mechanicznie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Sławno,
76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, pok. Nr 2 i 3
lub pod nr tel. 59 810 67 02, 59 810 67 03.

Zbuduj dom we Wrześnicy
❚ Gmina Sławno oferuje na
sprzedaż 7 niezabudowanych działek przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Wrześnica.
❚ Zabiegi mechaniczne i chemiczne sukcesywnie niszczą barszcz Sosnowskiego

SZaCoWaNIe
SZkóD
łoWIeCkICh
Od 1 kwietnia 2018 r. zmieniły się zasady szacowania szkód
wyrządzonych przez zwierzynę łowną.
Na podstawie zmian w ustawie Prawo łowieckie wnioski o szacowanie szkód w uprawach
i płodach rolnych należy składać do Urzędu Gminy Sławno:
– drogą elektroniczną na adres sekretariat@gminaslawno.pl,
– osobiście w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-16.00,
wtorek – piątek 7.00 – 15.00 lub
– pisemnie na adres: Urząd Gminy Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.
Druk wniosku można pobrać w pok. nr 3 Urzędu Gminy Sławno lub ze strony internetowej www.gminaslawno.pl.
Szacowania dokonuje zespół złożony z przedstawicieli gminy (np. urzędnika, sołtysa),
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub
posiadacza upraw. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
od złożenia wniosku.
UWAGA – niebawem nastąpią zmiany w związku z kolejnymi pracami nad ustawą Prawo
łowieckie. Zgodnie z nimi zmieni się skład komisji, gdzie przedstawiciela gminy zastąpi
przedstawiciel ODR, a wnioski będą składane tak jak poprzednio – do zarządców
i dzierżawców terenów leśnych, czyli kół łowieckich. O szczegółach poinformujemy.

Działki zlokalizowane są
w cichej i spokojnej okolicy,
oddalone o ok. 8 km od Sławna.
Każda z nich o powierzchni ok.
10 arów.

Dojazd do działek utwardzoną drogą gminną. Wzdłuż drogi
biegnie sieć wodociągowa, nowa
sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna, sieć energetyczna.
Na wysokości wjazdu do
kompleksu działek zamontowane lampy oświetleniowe.
Pomiędzy działkami wydzielony dojazd w postaci drogi
wewnętrznej.

Teren o niskiej intensywności
zabudowy, najbliższa zabudowa
w odległości ok. 200 m. Bezpośrednie sąsiedztwo oferowanych
działek stanowią budynki mieszkalne oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową.
Działki położone są w pobliżu
terenów zielonych z pięknymi
widokami na zalesione pagórki.
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d początku 2018 roku
udało się znaleźć
nowe, bezpieczne
domy dla 10 psów porzuconych
na terenie naszej gminy. taka
pomoc jest możliwa dzięki
Programowi opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności
zwierząt, który co roku uchwala
rada Gminy.
Staramy się reagować na
każde zgłoszenie o zwierzęciu,
które pozostaje bez opieki. Jeżeli
okazuje się, że pies jest bezdomny zostaje odłowiony, w razie
potrzeby zostaje mu udzielona
pomoc weterynaryjna, a później
w bezpiecznym miejscu czeka na
nowy, kochający dom. Nie wysyłamy psów do schroniska – to już
ostateczność w przypadku, gdy
okazują się agresywne.
Każdy, kto deklaruje chęć
posiadania psa musi zawrzeć
z Gminą Sławno umowę w sprawie adopcji. Umowa określa
podstawowe obowiązki obu stron
– zarówno gminy jak i nowego
właściciela zwierzęcia, który
winien zapewnić mu właściwe

o

ważne
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy
o ochronie zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2017 r.,
poz. 1840) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl

Pomagajmy naszym
czworonożnym przyjaciołom
warunki bytowe i kochający dom.
Winien również zagwarantować,
że zapewni bezpieczeństwo zwierzęciu i nie dopuści do tego, by
pupil ponownie stał się bezdomny. Zwierzęta znajdują nowe domy
nie tylko u nas ale i w gminie
Darłowo, Postomino czy Manowo.
Gmina posiada możliwość
wydania decyzji o czasowym
odebraniu psa w przypadkach
niecierpiących zwłoki, a wszystkie koszty związane z przedmiotową procedurą pokrywa właściciel psa. Niestety okazało się, że
musieliśmy już skorzystać z takiej
drogi w stosunku do właścicieli
psów z terenu naszej gminy.
Informujemy również, że
w przypadkach, gdy zwierzę
pozostaje bez dozoru, stanowi
zagrożenie dla mieszkańców
danej miejscowości, a posiada
właściciela – fakt ten należy zgłosić do Komendy Powiatowej
Policji w Sławnie. Policja posiada uprawnienia, aby nałożyć
mandat karny na właściciela psa,
który nieprawidłowo sprawuje
opiekę nad zwierzęciem.
Każdy właściciel ma obowią-

Pojemniki
na odpady
za darmo
❚ Gmina Sławno otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, która pozwoliła na całkowite pokrycie kosztów zakupu
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Każde gospodarstwo domowe z terenu Gminy Sławno, które
zadeklarowało selektywną
zbiórkę odpadów otrzymało od
Gminy, w formie bezpłatnego
użyczenia komplet pojemników
na odpady.
Pojemnik żółty przeznaczony jest na tworzywa sztuczne
i metale, niebieski na papier
i tekturę, a zielony na szkło.

15

Pojemniki oznakowane są
etykietami z instrukcją, co
można do nich wrzucać oraz
czytnikami umożliwiającymi
ważenie ilości odpadów oraz
identyfikację nieruchomości,
z których są odbierane.
Także pojemniki na zmieszane odpady komunalne zostały
oznakowane czytnikami RFID
(czipami).

ważne
W razie potrzeby zmiany wielkości poszczególnych pojemników
należy skontaktować się z Urzędem Gminy sławno, pokój 3 i 4
lub pod nr telefonu 59 810-67-03 lub 59 810-67-04.

❚ Komplet pojemników przed jedną z posesji

zek zapewnienia odpowiednich
warunków zwierzętom domowym. Najważniejsze z nich to
zapewnienie pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami
i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego,
umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiedniej
karmy i stałego dostępu do wody.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi
w sposób stały dłużej niż 12
godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała
lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego
ruchu. Długość uwięzi nie może
być krótsza niż 3 m.

❚ Małżeństwo z Boryszewa (gm. Darłowo) przygarnęło dużego psa w typie owczarka
niemieckiego

Gmina Nad Wieprzą
www.gminaslawno.pl
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Powstaje spółdzielnia socjalna „koMUnaLka”
❚ Radni Gminy
Sławno w dniu
18 maja br. pojęli
uchwalę o utworzeniu Spółdzielni
Socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia
Socjalna
KOMUNALKA”.
godnie z przepisami
prawa spółdzielnie
socjalne mogą utworzyć przynajmniej dwie osoby
prawne, np. jednostki samorządu terytorialnego, a w związku
z tym do współpracy zaproszono
Gminę Kępice, która jest członkiem założycielem z jednym
udziałem.
„Komunalkę” powołano w ce-

Z

lu umożliwienia aktywizacji zawodowej osobom zagrożonym
wykluczeniem
społecznym,
w tym osobom bezrobotnym
i niepełnosprawnym, które nie są
w stanie podjąć lub utrzymać
pracy na otwartym rynku pracy.
Dzięki uczestnictwu Gminy
w Spółdzielni rozwijany oraz
propagowany będzie sektor
ekonomii społecznej.
Spółdzielnia Socjalna „Komunalka” ma siedzibę przy ul. Polanowskiej 44a w Sławnie. Będzie
realizowała w szczególności
zadania na zlecenie Gminy.
Zajmie się przede wszystkim
sprawami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi,
zielenią oraz pracami remontowo-budowlanymi. Część zadań
realizowanych dotychczas bezpośrednio przez pracowników
Urzędu Gminy będzie realizowa-

Informatyka w Żukowie
Seniorzy z Klubu Seniora
„Moroszka” z Żukowa nie tylko
bawią się, zwiedzają, aktywnie
spędzają czas i podnoszą swoją
kondycję fizyczną. Tym razem
postanowili podnieść swoje
umiejętności posługiwania się
komputerem i poznać świat
internetu. Wzięli udział w cyklu
bezpłatnych zajęć komputerowych organizowanych w ramach projektu „Akademia
Kompetencji Cyfrowych”, finan-

sowanego ze środków unijnych.
Dzięki temu świetlica wiejska w Żukowie na czas zajęć
zmieniała się w salę multimedialną, gdzie starsza młodzież
poznawała sprzęt komputerowy
oraz nabywała praktyczne umiejętności posługiwania się nim.
Zgłębiała też tajniki Internetu
i korzystania np. z poczty elektronicznej pod okiem sympatycznego instruktora.

na przez „Komunalkę”. Także
część dotychczasowych pracowników Urzędu Gminy znajdzie
zatrudnienie w Spółdzielni.
Kolejne nierozstrzygnięte
przetargi na roboty budowlane,
brak wykonawców, coraz bogats ze z a p l e c ze m a s z y n owo sprzętowe i pojazdy gminne oraz
zakup terenu przy ul. Polanowskiej w Sławnie były przyczynkiem do stworzenia nowej
jednostki. Jednocześnie ilość prac
budowlanych do wykonania
w najbliższym czasie oraz prowadzenie działalności z zakresu
odbioru odpadów komunalnych
dają gwarancję stałego funkcjonowania spółdzielni w kolejnych
latach.
Powstanie spółdzielni z pewnością ułatwi, przyspieszy i być
może obniży koszty realizacji
zadań własnych gminy.

❚ Spółdzielnia zostanie wyposażono m.in. w gminną śmieciarkę

jubileuszowa pielgrzymka na Górę chełmską
❚ 2 maja mieszkańcy Bobrowiczek gościli pielgrzymów,
dla których po raz kolejny
przygotowali śniadanie.
Tegoroczna jubileuszowa,
XXV Piesza Pielgrzymka
Promienista Słupsk – Góra
Chełmska, odbywała się pod
hasłem „Do wyższych celów
zostałem stworzony”.
Oprócz mieszkańców wsi, na
czele z sołtysem Jarosławem
Ostrowskim i radnym Władysławem Więckiem, pielgrzymów
powitali proboszczowie sławieńskich parafii św. Antoniego – ks.
Mateusz Krzywicki i Wniebowzięcia NMP – ks. Leszek Szurek oraz
wójt Gminy Sławno Ryszard
Stachowiak. Po śniadaniu pielgrzymi ze śpiewem na ustach,
udali się w dalszą drogę.

Wspólne śniadanie w Bobrowiczkach

❚ Uczestnicy pielgrzymki przed dalszym marszem tradycyjnie posilili się w Bobrowiczkach

karnawał w Warszkowie
❚ Aktywni uczestnicy zająć komputerowych

z Żukowa do Bydgoszczy
Seniorzy z Żukowa zwiedzili
kolejne polskie miasto – Bydgoszcz. Podczas swoich licznych
wyjazdów kierują się zasadą

„Cudze chwalicie, swego nie
znacie” i konsekwentnie, krok po
kroku, zwiedzają polskie zabytki
i muzea.

W rytm skocznych melodii
z lat 80. blisko 150 osób świętowało karnawał w Warszkowie.
Połyskujące stroje, kolorowe
lycry, plastikowe korale i kreszowane dresy to nieodzowne atrybuty strojów z minionej epoki,
które królowały na parkiecie.
Wspaniała atmosfera i wspól-

na zabawa na długo pozostaną
w pamięci uczestnikom wydarzenia.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Warszkowa, organizator balu
przekazał cały dochód z zabawy
na funkcjonowanie Wiejskiego
Ogniska Przedszkolnego „Pajacyki” w Warszkowie.

❚ Kolorowe stroje i muzyka jak w 80-tych latach

Dorośli też się uczą
❚ Dorośli mieszkańcy Bobrowic i okolicy wzięli udział
w projekcie „Na języki przyszedł czas!”.

❚ Na deptaku w Bygdoszczy

Był on skierowany dla osób
w przedziale wiekowym 18-64
lata. Grupa szkoleniowa liczyła
12 osób, ponieważ tylko tyle przewidywała idea przedsięwzięcia.
Przez trzy miesiące zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej
w Bobrowicach i prowadzone
były za pośrednictwem Grupy
Szkoleniowo-Doradczej BLUE
HOUSE z Kołobrzegu.
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy uzyskali zadowalające wyniki a w związku
z tym otrzymali certyfikaty Telc

❚ Pilni uczniowie podczas zajęć językowych
ENGLISH A2, potwierdzające
uzyskaną wiedzę i umiejętności
językowe wystawione przez

S t u d i u m J ę z y ków O b c yc h
Uniwersytetu Łódzkiego.
Projekt współfinansowany

był ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Młodzież zapobiega pożarom
❚ W Szkole Podstawowej w Sławsku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Gospodarzem eliminacji powiatowych była Szkoła Podstawowa w Żukowie.
a uczestników czekał
test pisemny, który
składał się z 30 pytań.
Laureaci z dwóch pierwszych
miejsc w poszczególnych grupach wiekowych zakwalifikowali
się do eliminacji powiatowych,
które odbyły się w dniu 11 kwietnia w Szkole Podstawowej im.
Gen. Stefana Roweckiego-Grota
w Żukowie. Nasza gminę reprezentowali w:
– kat. szkół podstawowych (IVI): Julia Myślak, Barbara
Jastrzębska (SP we Wrześnicy),
– kat. szkół podstawowych
i gimnazjalnych (VII i II-III g.):
Klaudia Musiał (SP w Sławsku),
Gabriela Izdebska (SP w Żukowie),
– kat. szkół ponadpodstawowych – ponadgimnazjalnych
– Kamil Chruszcz, Cezary Olszak

N

(Zespół Szkół w Sławnie).
Podczas eliminacji powiatowych uczestnicy musieli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie m. in.:
przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek
pożaru i udzielania pierwszej
p o m o c y p r z e d m e d yc z n e j.
W dwóch najmłodszych kategoriach wiekowych laureatkami
zostały uczennice z naszej gminy,
który dostały szansę awansu do
etapu wojewódzkiego: Barbara
Jastrzębska z SP we Wrześnicy
i Klaudia Musiał z SP w Sławsku.
Klaudia rewelacyjnie zaprezentowała się podczas dwudniowych finałów wojewódzkich,
gdzie okazała się najlepsza
i wywalczyła prawo do startu
w ogólnopolskich finałach.

❚ Eliminacje gminne

Laureaci ara 2018
❚ Mateusz Knap – najlepszy absolwent SP w Sławsku

Najlepsi w gminie absolwenci
22 czerwca, podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2017/2018, wręczono
nagrody Wójta Gminy sławno
dla najlepszych absolwentów
klas gimnazjalnych.
Najlepszą średnią ocen oraz
najwyższy wynik z egzaminu

gimnazjalnego w szkole w Sławsku osiągnął Mateusz Knap.
Z kolei Wiktoria Drop ze szkoły
we Wrześnicy uzyskała najlepszy
wynik w szkole i w gminie.
Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

W zamku książąt Pomorskich w szczecinie odbył się
Finał Wojewódzki Małego
konkursu recytatorskiego,
w którym po wygranych etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym, wziął udział uczeń
klasy i szkoły Podstawowej we
Wrześnicy – kamil Duda.
Również i tym razem jurorzy
zmagań w ramach ARA dostrzegli niebywały talent młodego
recytatora, a po wszystkich
przesłuchaniach Kamil uplasował się w czołówce najlepszych

i otrzymał wyróżnienie w konkursie.
Podobną drogę przebyła
grupa teatralna „Czarny Kot” ze
Szkoły Podstawowej w Żukowie.
Po wygranych eliminacjach
gminnych i powiatowych wzięła
udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów
Teatralnych w Świdwinie. Młodzi
aktorzy wystąpili w przedstawieniu wyreżyserowanym przez
Bernadetę Hadryś pt. „Pręcik”,
czym zaskarbili sobie serca jurorów i zdobyli wyróżnienie na
szczeblu wojewódzkim.

❚ Kamil Duda zdobył wyróżnienie w Małym Konkursie
Recytatorskim

❚ Wiktoria Drop (druga od lewej) najlepsza absolwentka Gminy Sławno

brawo!

Instruktor Roku
anna Batorska – drużynowa
5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Wilki Morskie” w smardzewie
została wyróżniona tytułem
„instruktor roku 2017”.
Podczas obchodów Dnia
Myśli Braterskiej odebrała podziękowania za rok aktywnej
i kreatywnej pracy z dziećmi
i młodzieżą, zgodnie z zasadami
skautingu. Nie zabrakło też
życzeń kolejnych sukcesów
i satysfakcji z kreowania pozytywnych postaw wśród społeczeństwa.

❚ Grupa teatralna „Czarny Kot” po eliminacjach w Świdwinie

zapraszamy do biblioteki!

❚ Anna Batorska – Instruktor Roku 2017

Biblioteka Publiczna Gminy
sławno to wyjątkowa, bo jedyna, instytucja kultury na terenie
naszej gminy. Rozpoczęła swoją
działalność ponad 3 lata temu,
a w jej skład wchodzi biblioteka
w Żukowie, jej filia we Wrześnicy
oraz świetlice w Boleszewie
i Smardzewie. Placówka aktywnie się rozwija i stara się przyciągać nowych czytelników organi-

zując m.in. koncerty, spotkania,
warsztaty i zajęcia, popołudnia
gier i zabaw wykorzystując przy
tym nowoczesne technologie.
Biblioteka widoczna jest
również „w sieci”.
Zapraszamy wszystkich do
śledzenia informacji na stronie
placówki pod adresem: http://
biblioteka.gminaslawno.pl.
Oprócz aktualnych informacji

o działalności biblioteki, czy
prowadzonych akcjach i wydarzeniach można tam m.in.
skorzystać z możliwości wyszukiwania książek on-line w systemie MAK+.
Można również śledzić Bibliotekę na Facebooku https://www.
fa c e b o o k .c o m / B i b l i o te ka Publiczna-Gminy-Sławno i Instagramie!
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cenią historię i chcą ją zachować dla następnych pokoleń

„Posłuchaj wnusiu…”
❚ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała Ojczyzna”
z Żukowa zakończyło realizację projektu „Posłuchaj wnusiu…” wydaniem wspomnień
pierwszych osadników i spotkaniem z autorami i bohaterami wspomnień.
holu Szkoły Podstawowej w Żukowie
spotkali się uczestnicy przedsięwzięcia – zarówno
członkowie stowarzyszenia,
wolontariusze jak i seniorzy
zamieszkujący Żukowo i okoliczne miejscowości oraz mieszkańcy.
Dzięki wsparciu z programu
„Działaj Lokalnie”, budżetu
Gminy Sławno oraz sponsorów
zrealizowano projekt, w którym
brali udział uczniowie miejscowej szkoły. Zaopatrzeni w dyktafony, aparat fotograficzny
i kamerę odwiedzali najstarszych mieszkańców okolicznych
wsi, by zbierać dokumentację
do książki. Każda z grup przeprowadzała wywiad z jednym

W

osadnikiem i opracowywała
materiał. W ramach współpracy
ze Studenckim Kołem Historyków Akademii Pomorskiej
w Słupsku Grzegorz Diemientiew przeprowadził z młodzieżą warsztaty literacko-dziennikarskie. Okładka i miniaturki
graficzne to dzieło Grzegorza
Machłaja, a nad całością przedsięwzięcia czuwali członkowie
Stowarzyszenia: Karolina i Wiesław Kądziołka oraz Krzysztof
Jędrzejczyk. W czasie trwania
projektu powstały wielogodzinne nagrania video, z których
stworzono krótki film dokumentalny będący dodatkiem do
książki. W ramach projektu
młodzież i starsi mieszkańcy
odwiedzili również Westerplat-

te i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Na początku maja w murach Akademii Pomorskiej
w Słupsku odbywał się IV Festiwal Historyczny pod hasłem
100-lecia odzyskania niepodległ o ś c i . Uc z n i o w i e S z k o ł y
Po d s t a w o w e j w Ż u k o w i e,
biorący udział w projekcie
„Posłuchaj wnusiu...” zostali
zaproszeni do przygotowania
stoiska promującego ich działania, na którym opowiadali
przybyłym o projekcie i rozdawali książki.
Jeden z egzemplarzy książki
trafił też do Kancelarii Prezydenta. Ogromną niespodzianą dla
uczestników przedsięwzięcia był
list z podziękowaniami od pierw-

szej damy – Agaty KornhauserDudy.
Z kolei 26 maja zorganizowano kolejne historyczne wydarzenie. Dr Kacper Pencarski
z Instytutu Historii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
i jednocześnie pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie, podczas prelekcji z pasją
opowiadał mieszkańcom
o historii Żukowa i okolicznych
wsi. Ilustracją do wykładu była
prezentacja pt. „Żukowo i najbliższe okolice w XIX i XX wieku
(do 1945 roku)”. Wykład był
bardzo interesujący, a co najważniejsze, przedstawiony w tak
przystępny i ciekawy sposób, że
zainspirował obecnych do pytań
i dyskusji.

❚ Promocja projektu podczas Festiwalu Historycznego

❚ Podczas jednego z wywiadów z najstarszą mieszkanką naszej gminy – Walerią Kot

15 lat tańca w sp w sławsku

rytmiczna nauka
18 maja w Szkole Podstawowej w Sławsku swoje 15-lecie
świętowały szkolne zespoły taneczne.

❚

Wszystko zaczęło się w roku
szkolnym 2002/2003, kiedy to
powstała pierwsza formacja
– „Nastolatki”, a jej inicjatorką

❚ Uczestnicy jubileuszu

❚ Pierwsze tancerki wraz z inicjatorkami powstania formacji – Anną Marciniak-Zielińską i Grażyną Duszyńską

❚ Kankan – pierwszy taniec „Nastolatek” 15 lat później
zatańczyły dziewczęta z „Euforii”

i opiekunem została Anna
Marciniak-Zielińska. Przez
kolejne lata dziewczęta wchodzące w skład pierwszej grupy
opuściły mury szkoły. Wśród
kolejnych adeptów tańca
znaleźli się też chłopcy,
a w związku z tym nazwę
zespołu zmieniono na „Takt”.
Ogromna energia i radość
uczestników tanecznych spotkań spowodowała, że dziś
zespół nosi nazwę „Euforia”.
Uroczystość
jubileuszu
otworzyła Katarzyna Rudzka
– dyrektor szkoły, która przedstawiła krótką historię formacji. Następnie instruktor Anna
Marciniak-Zielińska zaprosiła
wszystkich na prezentację

umiejętności tanecznych i wokalnych zarówno członkiń
zespołu „Euforia”, jak i zaprzyjaźnionych formacji tanecznych
– „Gracji” i „Finezji”. Uroczystość
uświetniły także popisy wokalne uczennic Szkoły Podstawowej w Sławsku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie oraz Darii
Dydyny – absolwentki szkoły
w Sławsku.
Wśród publiczności były m.in.
członkinie pierwszej formacji
tanecznej i Grażyna Duszyńska
– dyrektor szkoły z czasów kiedy
to zespół rozpoczął funkcjonowanie. Były kwiaty, gratulacje
i miłe słowa przeplatane gromkimi brawami publiczności
i chwilami wzruszenia.

pożegnanie proboszcza wiktora pośnika

nasz ksiądz
❚ 24 czerwca, po niedzielnej
mszy wierni z parafii pw.
Przemienienia Pańskiego
w Żukowie z ogromnym
smutkiem i wzruszeniem
żegnali ks. Proboszcza Wiktora Pośnika, który został
urlopowany.
Nie obyło się bez wielu pięknych słów, pieśni, kwiatów, podziękowań i łez. W koncelebracji
niedzielnej sumy oprócz proboszcza wziął udział także dziekan dekanatu Sławno – ks. Leszek
Szurek.
Ks. Wiktor Pośnik po niespełna 15 latach posługi na sławieńskiej ziemi (od 28 sierpnia 2003

roku) został urlopowany. Wierni
nie tylko Żukowa, ale i całej parafii – z Brześcia, Gwiazdowa, Janiewic czy Łętowa, przedstawiciele
sołectw, instytucji, firm, stowarzyszeń wraz z Wójtem Gminy
Sławno – Ryszardem Stachowiakiem i Martą Hołowatą – Przewodniczącą Rady Gminy Sławno
podziękowali ks. Wiktorowi za
wieloletnią, duszpasterską posługę. Wielu mówiło – „nasz ksiądz”,
„nasz proboszcz”, co jest dowodem na to, że w sercach i pamięci
społeczności lokalnej pozostanie
na zawsze.
Oprócz modlitwy, duszpasterskiej posługi i codziennego

prowadzenia wiernych drogą
aktywnego
uczestniczenia
w życiu Kościoła widać było, że
ks. Wiktor w Żukowie czuł się jak
u siebie. Z pewnością to miejsce
ukochał i aktywnie zabiegał
o przywrócenie gotyckiemu
kościołowi dawnej świetności,
skutecznie szukając środków
finansowych na liczne prace
konserwatorskie i restauratorskie
oraz zagospodarowanie terenów
przykościelnych. Organizował
wiele inicjatyw społecznych i sam
w wielu uczestniczył. Każde,
nawet najmniejsze wydarzenie
zaszczycał swą obecnością wspierając wszystkich modlitwą
i bożym błogosławieństwem.
1 lipca 2018 r. obowiązki
proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie
objął ks. Jan Turkiel.

❚ Ks. Wiktor Pośnik – proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie
w latach 2003-2018
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Wspaniały debiut orlików z Żukowa
❚ Drużyna „Orlików” z Uczniowskiego Klubu Sportowego Żukowo wygrała cykl
rozgrywek Koszalińskiego
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w sezonie 2017/2018.
Młodzi zawodnicy po rozegraniu 7 turniejów zostali
Mistrzem Bałtyckiej Ligi Orlik
2012 w grupie sławieńskiej. Tym
samym awansowali do finału
KOZPN w Drawsku Pomorskim
i rozgrywek na szczeblu wojewódzkim w Szczecinku. Podczas
ostatniego turnieju w grupie,
który rozegrany został w Wiekowicach pamiątkowy puchar
ramienia Zarządu KOZPN
w Koszalinie naszym mistrzom
wręczył Ryszard Wątroba.
Turniej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego Orlików odbył się 1 czerwca
w Szczecinku. Mini Mistrzostwa
Świata wzorowane były na

❚ Drużyna Maroka podczas Mini Mistrzostw Świata w Szczecinku
Mundialu w Rosji. W zmaganiach
udział wzięło 320 młodych piłkarzy, a wśród 32 najlepszych drużyn
z całego województwa byli także
młodzi piłkarze z UKS Żukowo.
Nasza drużyna wylosowała Maroko i grała w specjalnie na tę okazję
przygotowanych strojach w grupie

B. Pierwszy mecz z Iranem
(Akademia Piłkarska Mielno)
wygrali, ale w kolejnych dwóch
rozgrywkach, niestety, ponieśli
porażkę grając z Portugalią (Arkonia Szczecin) i Hiszpanią (UKS
Unia Białogard). Ostatecznie
nasza drużyna uplasowała się na

III miejscu w grupie i nie awansowała do fazy finałowej, jednakże
sam udział piłkarzy w wydarzeniu
tej rangi i znalezienie się wśród
najlepszych drużyn całego województwa to już ogromny sukces
żukowskich orlików.
Dwa tygodnie później piłkarze

Maraton rowerowy po gminie

❚ UKS Żukowo – Mistrz Bałtyckiej Ligi Orlik 2012 w grupie sławieńskiej
zajęli 10. miejsce w Turnieju Finałowym Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, który
zorganizowany został na zakończenie 9. edycji Ligi Bałtyckiej
„Orlik 2012” 16 czerwca w Drawsku Pomorskim. Po meczach
grupowych polegli w walce z UKS

Żacy z nowym
sprzętem
Najmłodsza grupa wiekowa
– żacy, trenujący piłkę nożną
w Uczniowskim Klubie Sportowym Żukowo, otrzymali piękne
dresy i torby sportowe. Zakup
możliwy był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Gminy Sławno na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Treningi

❚ Najmłodsi ścigali się wokół jeziora

❚ 31 maja po raz trzeci wspólnie z Gminą Kępice zorganizowaliśmy V Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego.
Na starcie zlokalizowanym
nad jeziorem w Korzybiu zameldowała się rekordowa liczba,
niemal 190 kolarzy. Upalna pogoda nie zniechęciła rowerzystów.
Dorośli rywalizowali na dystansach 31 i 62 km – odwiedzając

Orlik
zaprasza
Boisko „orlik 2012” we
Wrześnicy czeka na chętnych,
którzy chcą skorzystać ze
sportowo-rekreacyjnego
zaplecza. Do dyspozycji jest
boisko do piłki nożnej oraz
boisko do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego.
Można pograć tu też w tenisa
stołowego i speedball. Na
zainteresowanych czekają
animatorzy, którzy mogą
pomogą zorganizować zajęcia,
podpowiedzą jak ćwiczyć lub
udzielą instruktażu.
Szczegółowe informacje
o godzinach otwarcia obiektu
dostępne są na www.gminaslawno.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy boisku.

tereny Gminy Sławno i teren
rekreacyjny przy jeziorze w Łętowie, a najmłodsi zawodnicy mieli
do pokonania 3 lub 5 pętli wokół
jeziora w Korzybiu.
Jako pierwsi zmagania
rozpoczęli zawodnicy na „czarnej” trasie – 62 km. Wśród 18
zawodników zwyciężył Jacek
Rogowski. Z kolei spośród
dwóch kobiet startujących na
tym dystansie szybsza okazała

❚ Na starcie zjawili się profesjonaliści i amatorzy
się Natalia Śliwińska. Następnie
na „zieloną” trasę ruszyli zawodnicy z kategorii 31 km Profi.
W gronie 43 uczestników tej
kategorii było 8 kobiet. Zwycięzcą rywalizacji okazał się Sławomir Pituch, a najlepszą wśród
kobiet była Aleksandra Zabrocka. Najliczniej reprezentowaną
kategorią byli amatorzy. Do
rywalizacji w tej grupie stanęło
97 zawodników. Na pierwszym

miejscu podium stanęli Mateusz Herning i Kinga Tomaszewska.
O bezpieczeństwo zawodników na trasie dbali m.in. panie
i panowie strażacy ochotnicy
z OSP Gwiazdowo, którzy zabezpieczyli newralgiczne odcinki
trasy na terenie naszej gminy
i zorganizowali punkt z wodą dla
zawodników przy jeziorze Łętowskim.

❚ Żacy z UKS Żukowo

sprzątali
Wieprzę z kajaka
❚ 7 lipca Ochotnicza Straż
Pożarna w Starym Krakowie
rozpoczęła akcję „Posprzątajmy Wieprzę dla Nas i tych
co po Nas” realizowaną w ramach Programu „Społecznik”.
26 osobowa grupa kajakarzy
zaopatrzona w worki na śmieci, rękawice i coś na wzór harpuna (jako sprzęt do wyławiania
śmieci z pokładu kajaka)
wystartowała ze Sławna do
Staniewic.
Zaangażowani
uczestnicy pokonywali liczne
trudności, wpływali w szuwary
lub wychodzili na brzeg, aby
wyzbierać wszelkie nieczystości

m.in. opony, styropian, butelki
i puszki. Śmieci było bardzo
dużo – sprzątnięto ok. 3 m 3.
Ważne jest, że ludzie chcą coś
zmieniać, zrobić coś dla przyrody. W końcu jest to nasze najbliższe otoczenie, z którego korzystamy na co dzień.
Na zakończenie uczestnicy
eko-spływu integrowali się przy
ognisku przy pieczonej kiełbasce
i „hicie” ze Starego Krakowa
– daniu zwanym „kociołkiem
myśliwskim”.
Akcję sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.

Chrobry Drzonowo i niestety nie
udało się orlikom wywalczyć miejsca 9. Jednakże satysfakcja piłkarzy była ogromna, gdyż dalsze
miejsca zajęli m.in. KS Gwardia
Koszalin, AP Kotwica Kołobrzeg
(2:1 dla Żukowa w meczu bezpośrednim) i AP Mielno.

❚ Zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy spływu

tej grupy są kontynuacją programu rozpoczętego we wrześniu
2017 r. w ramach projektu „Piłkarskie ABC ...”.
Klub jest otwarty na nowych
zawodników – serdecznie zapraszamy do kontaktu z trenerem,
Stanisław Bryndal – tel. 722-398453.
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bieg im. asi kenig

❚ Start VII Biegu im. Asi Kenig w Sławsku

Pobiegli po raz siódmy
❚ Przy pięknej, słonecznej pogodzie 21 kwietnia, po raz siódmy, zorganizowano Bieg
im. Asi Kenig w Sławsku.
powodów organizacyjnych nie udało się
w bieżącym roku przeprowadzić zmagań dzieci i młodzieży, zaś dorośli biegacze zmierzyli się z dystansem 10 km,
a miłośnicy nordic walking pokonali 5 km trasę. Łącznie wystartowała 108 osób, w tym 95 biegaczy i 13 miłośników marszu
z kijkami. Zwyciężyli: Kamila
Łagutko i Adrian Kępka w biegu
oraz Wiktoria Naczk i Piotr Brzozowski w marszu nordic walking.
Tuż przed startem, Grażyna
Antosik w rytm skocznych melo-

Z

dii przeprowadziła rozgrzewkę
dla wszystkich uczestników. Wójt
Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak powitał wszystkich uczestników i życzył wszystkim sportowcom wspaniałych wyników.
W punktach nawadniania
o dobre samopoczucie biegnących
i maszerujących dbali Skauci Europy ze Sławska. Z kolei strażacy
z OSP Sławsko i Gwiazdowo wraz
z funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji w Sławnie
troszczyli się o bezpieczeństwo
uczestników wydarzenia. Na
powracających z trasy biegaczy

i maszerujących na mecie czekały
wyjątkowe, pamiątkowe medale.
O wspaniały poczęstunek
– bigos, pyszne, domowe ciasta,
kiełbaski na ognisko oraz ciepłe
napoje zadbały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich
w Sławsku oraz mieszkanki Sławska. Na dzieci czekały gry i zabawy, animacje, malowanie buziek,
kolorowe balony i wiele innych
atrakcji przygotowane przez
Grażynę Antosik, wolontariuszki
i druhny oraz druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
ze Sławska.

❚ Aktywna rodzina Asi

❚ Najszybsze z pań

Zwycięzcom w klasyfikacjach
generalnych kobiet oraz klasyfikacjach generalnych mężczyzn
biegu i marszu wręczono nagrody rzeczowe i puchary. Z kolei
osoby, sklasyfikowane na miejscach pierwszych poszczególnych
kategorii wiekowych biegu otrzymały puchary z rąk wójta, przewodniczącej Rady Gminy Sławno – Marty Hołowatej i Marzeny
Kwiatkowskiej-Dzik – radnej
Rady Gminy Sławno, członkini
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich
i przedstawicielki społeczności
lokalnej.

❚ Szybka regeneracja tuż po biegu

❚ Zwycięzcy biegu

16. raz przez mosty
❚ 23 czerwca odbyła się 16. Edycja Biegu 12 Mostów z Pomiłowa do
Sławna. Udział wzięło 139 zawodniczek i zawodników.
Do pokonania było 5 km
bardzo urozmaiconą trasą
– szutrową, asfaltową, ścieżkami
rowerowymi. Start znajdował się
przy Centrum Promocji Rzeki
Wieprzy w Pomiłowie, a meta
zlokalizowana była na terenie
rekreacyjnym przy sławieńskim
OSiR. Sygnał do startu biegaczom
dali: Marta Hołowata – przewodnicząca Rady Gminy Sławno
i Włodzimierz Olszewski –

właściciel firmy PSB Olszewski
i Synowie – współorganizator
i sponsor wydarzenia.
Zwyciężył Dmitrij Musiiatchenko (0:15:40), a wśród pań
wygrała Katsiaryna Ptaschuk
(0:17:54), oboje z Ukrainy (Achilles Leszno).
Wyłoniono również najlepszych spośród startujących 12
zawodników z terenu naszej
gminy Sławno. Wśród pań

najszybsza była Katarzyna
Kulczyk ze Sławska (0:23:47)
przed Grażyną Antosik ze Sławska (0:26:17) i Anną SkierkaKordyla z Kwasowa (0:26:52).
Najszybszymi zawodnikami
z terenu gminy Sławno okazali
się: Krzysztof Wilczewski
z Tychowa (0:17:41), Zbigniew
Jakuszczonek z Radosławia
(0:20:01) i Henryk Chudy ze
Sławska (0:20:21).

❚ Start biegu zlokalizowano przy Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie

