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Ponad 3,5 mln zł  dof inansowania                         
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go pozwoliło na rozbudowę i moderni-

zację zakładu, do którego trafiają odpady z gmin 
powiatu sławieńskiego. 29 sierpnia 2019 roku               
odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji, której cał-

kowity koszt to 5.173.965,90 zł. Uroczystego prze-
cięcia wstęgi dokonali: Olgierd Geblewicz - Mar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego, 
Wanda Jakubowska - radna Województwa             
Zachodniopomorskiego, Marzena Łużyńska - 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie, 

Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta                
Sławno, Jacek Ścigała - prezes spółki MPGKiM                
w Sławnie oraz Edward Bernacki - przedstawiciel 
wykonawcy inwestycji.                                                         
     Więcej na str. 6
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Panie Burmistrzu, zgodnie z rządową reformą 
z dniem 31 sierpnia br. zostało wygaszone                 
Gimnazjum nr 1 w Sławnie. Jak teraz będzie  
wyglądał miejski system oświaty?
Tak jak wielokrotnie informowałem, po wygasze-
niu Gimnazjum, na terenie Sławna będą funkcjo-
nowały dwie ośmioletnie szkoły podstawowe.             
Aktualnie jest to SP nr 1 przy ul. Kossaka oraz              
SP nr 3 przy ul. Sempołowskiej. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że przed reformą na terenie 
Sławna wspomniane szkoły podstawowe były sze-
ścioletnie i stopniowo przejęły uczniów, którzy 
mieli  trafić do pierwszej i drugiej klasy Gimna-
zjum. Oznacza to, że cykl kształcenia w miejskim 
systemie oświaty skrócił się o rok, gdyż rocznik 
odpowiadający trzeciej klasie Gimnazjum na 
trwałe przeszedł na rzecz szkolnictwa średniego. 
Tak więc w miejskim systemie oświaty ubyło              
ponad 100 uczniów, co pociąga za sobą poważne 
zmniejszenie subwencji oświatowej otrzymywanej 
z budżetu państwa.

Czy zatem utworzenie trzeciej szkoły podstawo-
wej jest możliwe?
Możliwe jest wszystko pod warunkiem, że są na to 
pieniądze. W naszym przypadku do całego syste-
mu oświaty dopłacamy już około 8 mln zł ponad 
otrzymywaną z budżetu państwa subwencję. Są to 
potężne wydatki, które stopniowo zaczynają za-
grażać bezpieczeństwu funkcjonowania miasta 
jako całości. To wrażliwy sektor tzw. wydatków 
bieżących, na pokrycie których nie można zacią-
gać kredytów, ani pokrywać ich dochodami po-
chodzącymi ze sprzedaży majątku. Utworzenie 
trzeciej szkoły publicznej to wzrost wydatków na 
oświatę o dobre 1,5 mln zł rocznie, na co nie ma 
pokrycia w dochodach bieżących. Musielibyśmy 
zrezygnować z wykonywania innych zadań np. 
całkowicie wyłączyć z działalności Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, co dałoby oszczędności na pozio-
mie około 1 mln zł. Do tego musielibyśmy jeszcze 
np. zrezygnować ze sprzątania miasta lub utrzy-
mania miejskiej zieleni. Obawiam się jednak,              

że na takie rozwiązanie nie byłoby akceptacji 
społecznej. Utworzenie więc trzeciej szkoły 
podstawowej mogłoby być możliwe, ale                
wyłącznie jako szkoły niepublicznej tzw. spo-
łecznej.
W miesiącu sierpniu br. radni miejscy pod-
jęli uchwałę o zamiarze likwidacji z dniem                     
31 sierpnia 2020 roku Szkoły Podstawowej 
nr 1, zlokalizowanej przy ul. Kossaka oraz 
uchwałę o utworzeniu Szkoły Podstawowej 
nr 2, która ma być zlokalizowana przy                
Placu Sportowym. Czym są spowodowane te  
decyzje i czy były one konsultowane z rodzica-
mi dzieci?
Rok temu, jeszcze w czasie toczącej się kampanii 
wyborczej do samorządu, uczciwie informowałem 
mieszkańców Sławna, że po wygaszeniu Gimna-
zjum, na terenie miasta z powodów demograficz-
nych i ekonomicznych nie będzie możliwe utwo-
rzenie trzeciej szkoły podstawowej. Bardzo czytel-
nie podkreślałem, że w zaistniałej  sytuacji będą 
mogły być utrzymane wyłącznie dwie szkoły pod-
stawowe, które wydłużą swój cykl kształcenia 
z sześciu do ośmiu lat. Mając jednak na względzie, 
że budynek  pogimnazjalny pozostaje niezagospo-
darowany, w swoim programie wyborczym wyraź-
nie zaznaczyłem, że o ostatecznej lokalizacji 
dwóch ośmioletnich szkół podstawowych zadecy-
dują wyłącznie rodzice dzieci uczęszczających do 
wszystkich placówek oświatowych na terenie 
Sławna, za pomocą specjalnie przygotowanych do 
tego celu  zapytań. I tak też się stało. W ostatnich 

miesiącach rozesłaliśmy do 
w s z y s t k i c h  r o d z i c ó w                      
dzieci szkolnych, przedszkol-
nych i żłobkowych specjalne 
zapytanie, która lokalizacja 

szkoły jest dla ich dzieci najwłaściwsza. W wyni-
ku badań okazało się, że największa ilość wskazań 
trafiła na szkołę przy Placu Sportowym oraz na 
szkołę przy ul. Sempołowskiej. Lokalizacja na ul. 
Kossaka cieszyła się najmniejszym zainteresowa-
niem, a na zapytanie odpowiedziało blisko 3/4 ba-
danych.  Podjęte w miesiącu sierpniu uchwały wy-
chodzą zatem naprzeciw zdecydowanej większo-
ści rodziców zamieszkałych na terenie Sławna.
Pojawiają się głosy ze strony opozycyjnych rad-
nych, że nikt nie miał wglądu do przeprowadzo-
nych badań i mogły one zostać sfałszowane?
Doprecyzowując, dwoje radnych próbuje torpedo-
wać to, co proponuję i na co przystała większość 
Rady Miejskiej. Sugerowanie możliwości fałszo-
wania wyników jest w mojej ocenie obraźliwe, 
chciałoby się powiedzieć: po co?, w jakim celu? 
Do przeprowadzenia stosownych zapytań został 
powołany specjalny zespół składający się z pra-
cowników Wydziału Spraw Społecznych i Eduka-

cji, z naczelnikiem tego Wydziału na czele. Osobi-
ście na żadnym etapie nie ingerowałem w jego 
pracę. Zapytanie było skierowane do osób zainte-
resowanych tj. rodziców dzieci, a zdecydowana 
większość odpowiedzi wskazywała na lokalizację 
szkół w tych dwóch później proponowanych                
rejonizacjach. Faktem jest, że w ten sposób                  
powstała baza, która zawiera dane osobowe doty-
czące personaliów rodziców i nie każdy może 
mieć do niej wgląd. 
Jak dalej będą przebiegały prace dotyczące pla-
nowanych zmian w miejskim systemie oświaty? 
W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa 
na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej, 
celem dostosowania budynku Gimnazjum do po-
trzeb Szkoły Podstawowej nr 2, zgodnie z przyję-
tą rejonizacją. Na tej podstawie zostanie sporzą-
dzony szczegółowy kosztorys, co umożliwi zabez-
pieczenie odpowiedniej kwoty pieniędzy w budże-
cie miasta. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń bu-
dowlanych  zostanie ogłoszony przetarg i przystą-
pimy do wykonywania prac na obiekcie. W mię-
dzy czasie wszyscy rodzice ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 zostaną poinformowani specjalnym pismem 
o planowanych zmianach. Pozytywną opinię bę-
dzie musiał również wydać właściwy Kurator 
Oświaty.

Czy da się to wszystko wykonać do                  
1 września 2020 roku?
Czasu faktycznie jest bardzo mało i przed nami 
pełne ręce roboty. Zrobimy jednak wszystko co 
w naszej mocy, żeby zdążyć na czas. Jeżeli jednak 
z bliżej nieokreślonych powodów proces ten bę-
dzie niemożliwy do wykonania, to cała operacja 
związana z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych 
w nowo tworzonej szkole nr 2 oraz proces likwi-
dacji szkoły nr 1 zostanie przesunięty o rok. Na 
ten moment nie ma powodów, żeby się martwić.

 Rozmawiał: Rafał Szymczewski

Dopłacamy blisko 8 MLN ZŁOTYCH
do całego systemu oświaty. 

 To potężne wydatki, jak na nasze możliwości...

Wszyscy rodzice uczniów z SP 1
zostaną poinformowani 

o planowanych zmianach

O zmianach w systemie oświaty rozmawiamy z Krzysztofem Frankensteinem - burmistrzem Sławna 
Działamy zgodnie z oczekiwaniami rodziców!
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Rodzice wypowiedzieli się w kwestii przyszłości szkół

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,
Problematyka edukacyjna i wychowawcza dzieci i mło-
dzieży od zawsze była i jest dla mnie bardzo ważna.                
Mottem przewodnim moich działań w tym zakresie jest dą-
żenie do podnoszenia poziomu nauczania i wychowania 
oraz poszerzania oferty edukacyjnej w placówkach oświa-
towych. 
Dążąc do zagwarantowania Państwa dzieciom jak najlep-
szych warunków do ich wszechstronnego rozwoju, wspól-
nie z Dyrektorami sławieńskich szkół i przedszkoli podej-
mujemy systematyczne działania służące osiągnięciu              
powyższych celów oraz poprawie stanu bazy oświatowej. 
W obliczu dokonanej przez rząd reformy systemu eduka-
cji, od dnia 1 września 2019r.  na terenie Miasta Sławno 
będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. Bardzo 
ważnym zadaniem jest zorganizowanie sieci szkół w taki 
sposób, aby zapewnić dzieciom optymalne warunki do na-
uki i rozwoju oraz jak najlepiej wykorzystać istniejące na 
terenie miasta budynki szkolne i związaną z nimi bazę               
lokalową oraz dydaktyczną wraz z zapleczem sportowo - 
rekreacyjnym. Uwzględniając sytuację demograficzną                  
i możliwości finansowe miasta,w procesie wdrażania refor-
my, Rada Miejska w Sławnie zadecydowała o zachowaniu 
dotychczasowej sieci szkół podstawowych, ich obwodów 
oraz siedzib. Obecna liczba szkół podstawowych jest opty-
malna na warunki naszego miasta, zapewnia wszystkim 
dzieciom zamieszkałym na terenie Sławna spełnianie             
obowiązku szkolnego oraz daje gwarancję utrzymania tych 
szkół na odpowiednim poziomie. 
W wyniku reformy z dniem 1 września 2019 roku Gimna-
zjum Miejskie nr 1 w Sławnie im. mjra H. Sucharskiego    
zostanie wygaszone. Budynki po tej szkole, po przeprowa-
dzeniu odpowiednich remontów oraz modernizacji bazy               
dydaktyczno - wychowawczej, mogą zostać  wykorzystane 
jako siedziba jednej ze szkół podstawowych funkcjonują-
cych obecnie na terenie Sławna. 
Priorytetem moich działań jest, aby sieć sławieńskich szkół 
odpowiadała Państwa potrzebom i oczekiwaniom oraz 
gwarantowała właściwe wykorzystanie znajdującej się               
w mieście bazy obiektów szkolnych. 
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa               
z prośbą o rzetelne udzielenie odpowiedzi na załączone   
zapytanie. Uzyskane w ten sposób informacje będą miały 
kluczowe znaczenie przy rozważeniu przygotowania                
projektu nowej sieci szkół. Wdrożenie zmian organizacyj-
nych w tym zakresie będzie rozpatrywane, jeśli uzyska 
Państwa  akceptację. 

 Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna zwrócił się do rodziców uczniów szkół, przedszkoli                   
i żłobka z indywidualnym zapytaniem.  Łącznie wydano 1305 kart, z czego wróciło 914 (70%), w tym 810 kart ważnych, 104 nieważne. Karty nieważne to 
takie, w których brakowało przynajmniej jednej z informacji o: lokalizacji szkoły, danych osobowych bądź zgody na przetwarzanie danych. 
Z udzielonych odpowiedzi jasno wynika, że za siedzibą szkoły przy Placu Sportowym 1 opowiedziało się 43% badanych rodziców (346 głosów), za siedzibą 
szkoły przy Sempołowskiej - 35% (285 głosów), zaś za szkołą przy ul. Kossaka - 22% (179 głosów). 

FORMULARZ ZAPYTANIATREŚĆ PISMA DO RODZICÓW

- 346 głosów za siedzibą szkoły przy Placu Sportowym 1
- 285  głosów za siedzibą szkoły przy ul. Sempołowskiej 3
- 179  głosów za siedzibą szkoły przy ul. Kossaka 31

WYNIKI BADAŃ Liczba kart wydanych - 1305       
Liczba kart oddanych przez rodziców - 914, z czego ważnych - 810
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738 tys. zł dofinansowania dla Miasta Sławno!

 W trakcie przebudowy są dwa odcinki 
o łącznej długości 330m - od skrzyżowa-
nia z ulicami Lipową i Matejki w kierun-
ku Bramy Słupskiej do ulicy Marie Cu-
rie-Skłodowskiej oraz od ulicy Mickiewi-
cza do ulicy Matejki, wzdłuż przychodni 
lekarskiej NZOZ Medyk. Początkowo 
środki na realizację całej inwestycji po-
chodziły z budżetu miasta, lecz dzięki 
podpisanej umowie 60% tych kosztów   
zostanie sfinansowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych.
Zakres prac obejmuje m.in. rozebranie 
istniejącej nawierzchni, odzyskanie kost-
ki kamiennej przykrytej warstwą bitumiczną, 
przebudowę i remont odcinka istniejącej kanaliza-
cji deszczowej, przygotowanie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne, wykonanie nawierzchni jezd-
ni, chodników, zatok postojowych i zjazdów, prze-
budowę oświetlenia drogowego oraz zakup i mon-
taż ławek i  koszy na śmieci. Roboty mają zostać 
zakończone do listopada 2019 roku.
Udzielone dofinansowanie jest pokłosiem spotka-

nia w sławieńskim ratuszu ministra infrastruktu-
ry Andrzeja Adamczyka, posła na Sejm RP Pawła 
Szefernakera – wiceministera MSWiA, Tomasza 
Hinca - Wojewody Zachodniopomorskiego                    
z  Krzysztofem Frankensteinem - burmistrza Sław-
na oraz przedstawicielami władz samorządowych 
gmin powiatu sławieńskiego. 
Tematem rozmów była m.in. budowa drogi S6 
oraz dofinansowanie zadań w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Już wtedy strona rządowa 

zapowiadała wsparcie w ramach FDS, celem 
którego będzie przekazanie 36 mld zł na moder-
nizację dróg lokalnych w całej Polsce.
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi 
kompleksowy instrument wsparcia realizacji  
zadań na drogach zarządzanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Jego celem jest przy-
spieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury drogowej na szczeblu lokal-
nym, stanowiącej ważny element prawidłowego 
funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz 
przyczyniającej się do poprawy poziomu życia 
obywateli. FDS ma również na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów 

technicznych lokalnej sieci drogowej, a także po-
prawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępno-
ści terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infra-
struktury drogowej stanowi przy tym działanie 
komplementarne do inicjatyw podejmowanych na 
szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy sys-
temu autostrad i dróg ekspresowych, przyczynia-
jąc się do stworzenia spójnego i zintegrowanego 
systemu transportowego.  

25 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sławnie Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna podpisał                          
z Markiem Suboczem – wicewojewodą zachodniopomorskim umowę na dofinansowanie przebudowy odcinka ulicy 
Basztowej w Sławnie. Kwota dofinansowania wynosi 738.000,00zł, co stanowi 60% wartości inwestycji.

Dofinansowanie to pokłosie marcowego spotkania w sławieńskim ratuszu, w którym uczestniczyli m.in. minister infrastruktury A. Adamczyk,                      
poseł na Sejm RP Paweł Szefernaker – wiceminister MSWiA, Tomasz Hinc - Wojewoda Zachodniopomorski,  Krzysztof Frankenstein - burmistrz 

Sławna oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin powiatu sławieńskiego. 

Ulica Basztowa, na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Matejki Ulica Basztowa, w kierunku Bramy Słupskiej
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Kościół Mariacki w Sławnie odzyskał dawny blask

Przypomnijmy, że gruntowny remont zabyt-
ku możliwy był dzięki dotacji z funduszy 
Unii Europejskiej oraz wsparciu lokalnych 

samorządów. Projekt był realizowany w ramach               
4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Natural-
ne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzic-
two kulturowe”.  Zanim przystąpiono do remontu 
murów zewnętrznych, niezbędnym krokiem było 
opracowanie dokumentacji projektowej i konser-
watorskiej, tj. badań geotechnicznych gruntu przy 
fundamentach, badań stratygraficznych ścian we-
wnętrznych, ekspertyz technicznych, projektów re-
montu, kosztorysów. Następnie opracowywano 
wnioski o dofinansowanie takich prac, jak skuwa-
nie zagrzybionych tynków wewnątrz obiektu i po-
łożenia nowych - wapiennych, remontu więźby  
dachowej prezbiterium, remontu dachu wieży             
kościoła i ostatnio remontu dachu. 
Prace remontowe przy murach zewnętrznych 
trwały prawie półtora roku i kosztował blisko                
3 miliony złotych, z czego 2,5 miliona stanowiło 
dofinansowanie z UE, 200 tysięcy zł to dotacja od 
Starostwa Powiatowego w Sławnie, 200 tysięcy zł 
od Miasta Sławno, a pozostałe środki to wkład 
własny sławieńskiej parafii. Zaplanowane roboty 
konserwatorsko-renowacyjne obejmowały oczysz-
czenie elewacji sławieńskiego zabytku, konserwa-
cję ścian i okien oraz wymianę cegieł i fug.                          
W świątyni pojawiły się także witraże zaprojekto-

wane przez Marka  Wituszyńskiego 
z Torunia. Szklenia te zostały wyko-
nane na podstawie badań materia-
łów archiwalnych, pozyskanych z 
archiwalnych rysunków i fotografii. 
Nadzór inwestorski oraz konserwa-
torski nad inwestycją pełnił Zbi-
gniew Kocur, a głównym wykonaw-
cą robót była firma „Gorek Restau-
ro sp. z o.o.” z Warszawy. Prace pro-
wadzone były pod nadzorem kon-
serwatorskim, a nad stroną archi-
t e k t o n i c z n o - h i s t o r y c z n ą                  
czuwał zespół pod kierownictwem prof. Jadwigi 
Łukaszwicz. Konserwatorskiej reanimacji podda-
ne zostało ponad 4 tys. mkw. elewacji.
Należy zauważyć, że prace te to kolejny etap               
modernizacji sławieńskiej świątyni. Od 2012 roku 
Fundacji Renovatio Ecclesiae skutecznie zajmu-
je się remontem i współpracuje z parafią                     
w doprowadzeniu do prawidłowego stanu tech-
nicznego sławieńskiego zabytku. Pierwszym 
etapem było opracowanie dokumentacji                 
projektowej i konserwatorskiej. Później opraco-
wywano wnioski o dofinansowanie kolejnych 
etapów renowacji tj. skuwania zagrzybionych 
tynków wewnątrz obiektu i położenia nowych 
- wapiennych, remontu więźby dachowej                
prezbiterium, remontu dachu wieży kościoła                 

i ostatnio remontu dachu.  Przez 7 lat działalno-
ści  Fundacji ,  dzięki dobrej współpracy                            
z parafią, udało się pozyskać z różnych źródeł 
ponad 4 mln zł. Prace dofinansowane były                     
z budżetów Wojewódzkiego Konserwatora               
Zabytków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, środków zewnętrznych z UE, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa                 
Zachodniopomorskiego,  powiatu sławieńskie-
go, Miasta Sławno i  wpłat mieszkańców Sław-
na.
„Remont kościoła ma ogromne znaczenie nie tylko 
dla parafii. To przecież największy zabytek Sławna. 
Dzięki wykonanym pracom zmienił się wygląd nie 
tylko świątyni, ale całego miasta” - podsumował  
ks. Leszek Szurek.

Zakończyły się prace remontowe przy murach zewnętrznych Kościoła Mariackiego w Sławnie. Gruntowny remont 
zabytku możliwy był dzięki dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz wsparciu lokalnych samorządów. Projekt był 
realizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 
„Dziedzictwo kulturowe”
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Ponad 3,5 mln zł dofinansowania             
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go pozwoliło na rozbudowę i moderni-
zację zakładu, do którego trafiają śmie-
ci z gmin powiatu sławieńskiego.                   
29 sierpnia 2019 roku odbyło się ofi-
cjalne otwarcie inwestycji. Uroczyste-
go przecięcia wstęgi dokonali: Olgierd 
Geblewicz - Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wanda Jaku-
bowska - radna Województwa Zachod-
niopomorskiego, Marzena Łużyńska - 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Sławnie, Krzysztof Frankenstein - Burmistrz 
Miasta Sławno, Jacek Ścigała - prezes spółki 
MPGKiM w Sławnie oraz Edward Bernacki - 
przedstawiciel wykonawcy inwestycji.

Inwestycja obejmowała wybudowanie hali              
i rozbudowanie placu kompostowania. Spółka 
zoptymalizowała proces technologiczny, aby 
zwiększyć odzysk odpadów podlegających re-
cyklingowi. Zmniejszy się również pylenie se-
gregowanych odpadów. Dofinansowanie po-
zwoliło również na zakup rozdrabniacza                    
z funkcją rozrywania worków. Kwota dofinan-
sowania inwestycji wyniosła 3.575.504,88 zł, 
natomiast całkowita wartość inwestycji to 
5.173.965,90 zł.

Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już 
inwestycji zrealizowanych przez MPGKiM. To 
wszystko jest pokłosiem rewolucji odpadowej, 
która nastąpiła w 2013 roku - komentuje 
Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.

W latach 2013-2014 spółka realizowała pro-
jekt usprawnienia systemu gospodarki odpa-
dami w powiecie sławieńskim poprzez rozbu-
dowę składowiska odpadów w Gwiazdowie. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zaku-
piono instalację do mechanicznego przetwa-
rzania odpadów, specjalistyczną ładowarkę ko-
łową oraz dostosowano obiekt do obowiązują-
cych przepisów i norm w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami. W 2015 r. 
spółka zakupiła instalację do biologicznego 
przetwarzania odpadów w systemie zamknię-
tym

Zrealizowana w 2019 roku inwestycja po-
zwoliła na rozbudowę oraz modernizację ist-
niejącej już infrastruktury, która skuteczniej i 
sprawniej zagospodaruje odpady wytwarzane 
przez mieszkańców miasta oraz powiatu sła-
wieńskiego. Zakres inwestycji umożliwił wła-
ściwe przetwarzanie odpadów i optymalizację 
całego procesu technologicznego, który będzie 
prowadził do uzyskania zwiększonych efektów 
odzysku odpadów podlegających recyklingo-
wi. Dzięki wybudowanej hali zmniejszy się py-
lenie odpadów. Odpady są już również zabez-
pieczone przed warunkami atmosferycznymi. 
Warto podkreślić, że przedsięwzięcia są zgod-
ne z tzw. dyrektywą ramową o odpadach,              

która nadaje priorytet zapobiega-
niu powstawania odpadów, przy-
gotowaniu ich do ponownego 
użycia i recyklingowi.

 „Aspirujemy do bycia najbar-
dziej ekologicznym regionem w 
kraju. Ciągle wspieramy rozwój 
energetyki odnawialnej, choćby 
przez środki z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Po zabloko-
waniu ustawą możliwości rozwoju 
energetyki wiatrowej dofinanso-
wujemy głównie farmy fotowolta-

iczne, pompy ciepła i instalacje wykorzystujące 
biomasę, realizowane przez podmioty prywat-
ne, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa 
komunalne, a także uczelnie wyższe i szpitale. 
Łącznie w tej perspektywie finansowej wesprze-
my ok. 130 inwestycji na łączną kwotę 135 mln 
zł” –  mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

 Drugą inwestycją był montaż zespołu pane-
li fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 
39,75 kWp, które zostały zainstalowane na da-
chu nowej hali. Celem tego działania było 
stworzenie możliwości przejścia na gospodar-
kę niskoemisyjną i wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych.  Całkowita wartość tej 
inwestycji to 254 610 zł, z czego kwota dofi-
nansowania wynosi 175 950 zł.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury mechaniczno–biologicznego prze-
twarzania odpadów w Gwiazdowie” był reali-
zowany w ramach III Osi priorytetowej Ochro-
na środowiska i adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Zakończono modernizację składowiska odpadów
 Zakończono prace przy rozbudowie i modernizacji infrastruktury mechaniczno–biologicznego                             
przetwarzania odpadów w Gwiazdowie. 29 sierpnia br. dokonano oficjalnego otwarcia inwestycji.



Inwestycje www.facebook.com/MiastoSlawno

Bezpłatny serwis SMS dla mieszkańców Sławna - SMS o treści ZAPISZ na nr 661 003 036 7www.twitter.com/MiastoSlawno

Z końcem lipca zakończono przebudowę 
skwerów zielonych na terenie Miasta Sław-
no wraz z budową miejsca odpoczynku              

i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej. 
W ramach projektu zrealizowano trzy zadania             
inwestycyjne, które uzupełniły braki w infrastruk-
turze rekreacyjnej na terenie miasta. Inwestycja 
pn. „Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sław-
no wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej archi-
tektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekre-
acji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej” współfinan-
sowana była ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt cał-
kowity inwestycji to 1.081.170,00 zł, z czego dofi-
nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów            
Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi ponad 
400.000,00 zł.
Pierwsze przedsięwzięcie miało na celu uporząd-

kowanie terenu skweru między ulicami Matejki                 
i Kopernika wraz z nawiązaniem do układu drogo-
wego przyległych ulic. Wykonano nowe ciągi               
komunikacyjne, które zostały połączone z chodni-
kami biegnącymi wzdłuż przyległych ulic. W cen-
tralnej części skweru zainstalowano fontannę po-
sadzkową. Zamontowano także oświetlenie ozdob-
ne typu parkowego, z wykorzystaniem technologii 
LED.  Tłumy mieszkańców i turystów pod koniec 
lipca br. uczestniczyło w uroczystości otwarcia 
miejskiej fontanny. Uroczystość rozpoczęła się po-
kazem laserów, a następnie oficjalnie uruchomio-
no miejską fontannę.
Następnym zadaniem wykonanym w ramach pro-
jektu była budowa miejsca odpoczynku i rekreacji 
dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej. Inwestycja jest 
umiejscowiona przy rzece Wieprzy, która jest             
jedną z najbardziej uczęszczanych rzek przez kaja-
karzy. W tym miejscu wybudowano dwie wiaty 
drewniane wraz z ławkami i stołami, zamontowa-
no kosze na śmieci, stojaki na kajaki oraz zainsta-

lowano drewniany pomost. 
Do oświetlenia terenu wykorzystano rozwiązania 
z technologią LED oraz lampę solarną hybrydową, 
wykorzystującą siłę wiatru do produkcji energii.
Trzecim działaniem było zagospodarowanie skwe-
ru położonego pomiędzy Kanałem Miejskim,                  
a byłym Gimnazjum. Modernizacja polega na            
odtworzeniu zniszczonych ścieżek pieszych, od-
tworzeniu trawników i klombu, ustawieniu ławek 
i koszy na śmieci, nasadzeniu roślin i krzewów 
ozdobnych, tak by wszystko stworzyło miejsce 
przyjazne do wypoczynku i rekreacji. Zamontowa-
na została już lampa solarna z napędem hybrydo-
wym, która pozwoli na zmniejszenie zużycia             
energii elektrycznej i przyczyni się ochrony powie-
trza atmosferycznego.
Koszt całkowity inwestycji to 1.081.170,00 zł,                   
z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi ponad 
400.000,00 zł. 

Odnowione skwery 
w centrum miasta 

Nowy skwer przy ul. Armii Krajowej z lotu ptaka Fontanna posadzkowa z podświetleniem LED cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży podczas wakacji

Skwer obok Kanału Miejskiego w nowej odsłonie Miejsce odpoczynku i rekreacji przy rzecze Wieprzy
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Rozpoczęto remont dachu 
budynku orkiestry dętej

Trwa remont dachu siedziby Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławień-
skiej, która mieści się przy ul. Basztowej 15. Zakres prac obejmu-

je rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki, wykonanie 
nowego łacenia dachu, założenie folii izolacyjnej, wykonanie nowego 
orynnowania i rur spustowych, nowych obróbek blacharskich, prze-
murowaniu kominów, montażu okien połaciowych oraz wykonania 
nowego pokrycia z dachówki ceramicznej typu „esówki”.  Wszystkie 
te prace odbywają się za pozwoleniem Zachodniopomorskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 

Powstaje nowa kameralna sala kinowa w SDK

 Wszystko to powstanie w ramach pro-
jektu „Kino Konesera. Kameralna sala kino-
wa w SDK – cyfryzacja”,  współfinansowa-
nego  ze  środków  Polskiego  Instytutu  
Sztuki Filmowej w ramach programu ope-
racyjnego „Rozwój kin –Cyfryzacja Kin”.  W 
ten sposób sławieńskie kino będzie mogło 
grać dwa seanse jednocześnie, co pozwoli 
na poszerzenie repertuaru kinowego.  War-
to zaznaczyć, że to kolejny krok przy mo-
dernizacji sławieńskiego kina. Dotychczas 
kompletnej przebudowie poddana została 
główna sala kinowa, za łączną kwotę  ponad 
1,5 mln złotych. 
 Nowa sala kinowa o powierzchni 52 m2 
posiadać będzie ok. 40 miejsc siedzących. 
Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in. 
dostawę, instalację, zestrojenie i urucho-
mienie kinowego sprzętu cyfrowego, zgod-
nego ze standardami DCI (z możliwością 
przyszłościowego rozbudowania systemu 
do projekcji 3D) wraz z niezbędnym wypo-
sażeniem. Zakupiony został kinowy projek-
tor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfi-
kacją DCI, odpowiedni serwery kinowe, 

procesor wizyjny do obsługi sygnałów wi-
zyjnych z innych źródeł, obiektyw i lampa. 
Nowy ekran do projekcji będzie o wymia-
rach 4mx2m, a odległość projekcyjna               
wyniesie 10 m. W sali kinowej znajdzie się 
system dźwięku Dolby Surround 5.1.
 Oprócz trwającej instalacji sprzętu wy-
konano dotychczas prace budowlane. Wy-
konano aranżację akustyczną ścian i sufinu, 
położono nowe dywany, zamontowano 
nowe rolety, oświetlenie i nagłośnienie,            
wymieniono także drzwi oraz zainstalowa-
no czujniki dymu. 
 Koszt I etapu, tj. utworzenia  kameralnej 
sali kinowej to koszt 128.610,00 zł, z czego 
53.000,00zł to dotacja z PISF. II etap polega-
jący na cyfryzacji sali kinowej to koszt 
183.540,00 zł, z czego 91.770,00 zł to dota-
cja Miasta Sławno,  73.000,00 zł to dotacja     
z PISF., a pozostała kwota to wkład własny 
SDK.  III etap polegający na modernizacji 
sali to łączny koszt 100,000,00 zł, z czego 
38.230,00 zł to dotacja miasta, 50.000,00 zł 
to dotacja PISF,   a pozostała część to wkład 
SDK.  

Kolejna, dobra wiadomość dla miłośników kina w Sławnie! Jeszcze w tym roku zakończą się prace przy budowie 
małej kameralnej sali kinowej, która zlokalizowana będzie w pomieszczeniach Sławieńskiego Domu Kultury. 

Trwają przygotowania do modernizacji 
stadionu miejskiego w Sławnie.                     
W czerwcu br. sławieński samorząd 
wyłonił wykonawcę i podpisał umowę 
na wykonanie projektu budowlanego 
remontu stadionu miejskiego w Sław-
nie, z uwzględnieniem oświetlenia             
stadionu, nawodnienia boiska, odwod-
nienia płyty boiska i bieżni tartanowej. 
Projekt przygotuje firma ERMS PLUS 
Kamila Karłowska z Poznania za kwotę 
24.600,00 zł. W chwili obecnej wyko-
nawca, do 10 grudnia 2019 roku, zobo-
wiązany jest do sporządzenia projektu 
budowlano- wykonawczego, specyfika-
cji technicznego wykonania i odbioru 
robót, kosztorysu inwestorskiego                     

i przedmiaru robót. Otrzymanie po-
wyższych dokumentów daje możliwo-
ści dalszego postępowania związanego 
z realizacją remontu stadionu i pozy-
skiwania ewentualnych środków               
zewnętrznych. Wykonawca zobowią-
zany jest także do wykonania inwenta-
ryzacji, niezbędnych badań podłoża 
gruntowego oraz uzyskania wszelkich 
opinii i uzgodnień.
Koncepcja przebudowy stadionu                
będzie dostosowana do  wymogów  
kategorii V wg wytycznych PZLA i dla 
wymagań licencyjnych Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w zakresie infra-
struktury piłkarskiej dla obiektów               
IV ligi.

Koncepcja modernizacji stadionu miejskiego w Sławnie

Główna sala kinowa została otwarta w lutym 2018 roku  
przez Krzysztofa Frankensteina - burmistrza Sławna                          

i Izabellę Sozańską-Majchrzak - dyrektor SDK

Nowa sala kinowa będzie posiadać ok. 40 miejsc siedzących 
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Na początku września nad miastem przeszła             
gwałtowna burza, w trakcie której doszło do              
groźnego zjawiska oberwania chmury.  Ogromna 
ilość wody deszczowej, w krótkim czasie przyczy-
niła się do zalania części niedawno wyremontowa-
nej ulicy Kopernika, w okolicach Banku Spółdziel-
czego. W sieci szybko pojawiały się złośliwe speku-
lacje o wadliwym wykonaniu tej inwestycji, szka-
lujące głównie burmistrza, chociaż prawdziwą 
przyczyną spiętrzenia się w tej okolicy wody była 
zbyt mała przepustowość końcowego odcinka ko-
lektora biegnącego od ul. Kopernika do Moszcze-
nicy, wzdłuż ulicy Podgrodzie. Sytuacja, pomimo 
ekstremalnych warunków, ku niezadowoleniu     
krytyków, została jednak skutecznie opanowana            
w przeciągu kilkudziesięciu minut. 
„Pragnę wyraźnie podkreślić, że wszystkie prace              
jakie zostały wykonane w trakcie przebudowy                 
ul. Kopernika zostały wykonane poprawnie i nie 
miały one żadnego związku z zalaniem tej drogi – 
tłumaczy Krzysztof Frankenstein - burmistrz   
Sławna. 
„Sprawa jest dużo bardziej złożona. Przede wszyst-
kim mamy tu do czynienia z bardzo dużą zlewnią, 
która zaczyna się pod wiaduktem kolejowym na             
ul. Koszalińskiej. To tam gromadzi się woda opado-
wa pochodząca z okolic os. Kolejowego, skąd jest 

mechanicznie przepompowywana do nowo wybu-
dowanego kolektora deszczowego zlokalizowanego 
w ul. Armii Krajowej. Do tego samego kolektora  
trafia również ogromna ilość deszczówki z ul. Okrzei 
oraz ul. Chełmońskiego. Całość pod wielkim ciśnie-
niem przekierowywana jest do ulicy Kopernika.              
Na tym problem się jednak nie kończy ponieważ do 
ulicy Kopernika dopływa także woda pochodząca                   
z części ul. Koszalińskiej (od wiaduktu do ronda 
700-lecia), Jedności Narodowej i Powstańców War-
szawskich, a jedynym odpływem nagromadzonych 
w tej zlewni potężnej ilości wód jest stary kolektor 
biegnący wzdłuż ul. Podgrodzie oraz pod żużlową 
częścią targowiska do Moszczenicy. I to on stanowi 
całe sedno problemu, z którym w najbliższym               
czasie musimy się jeszcze zmierzyć. Dodatkową 
komplikacją jest zmieniający się poziom wody               
w rzece Moszczenica. W przypadku wysokiego               
poziomu, zamyka się klapa zwrotna i następuje             
całkowita niewydolność systemu. W tym momencie 
woda, na zasadzie naczyń połączonych, piętrzy się 
nie tylko w okolicy Banku Spółdzielczego, ale rów-
nież w okolicy sklepu Intermarche na ul. Chełmoń-
skiego, na ul. Okrzei oraz pod wiaduktem kolejo-
wym ” - tłumaczy burmistrz. 
Chcąc rozwiązać całkowicie ten problem sławień-
ski samorząd planuję w całości wymienić stary              

kolektor, biegnący od ul. Kopernika do rzeki 
Moszczenicy. W tym celu zakupione zostały już 
nowe rury przepustowe o średnicy 800mm. Do-
datkowo w planach jest budowa przepompowni, 
która w przypadku zamknięcia się klapy zwrotnej,              
mechanicznie wypompuje wodę zgromadzoną                        
w systemie kanalizacyjnym do rzeki. Prace mają 
rozpocząć się w najbliższych miesiącach, o ile               
pozwolą na to warunki atmosferyczne. 
„Bez wykonania tej inwestycji, w sytuacji ekstremal-
nej, jaką mieliśmy na początku września tego roku, 
jesteśmy bezradni” - dodaje burmistrz. 

Dlaczego zalana została ul. Kopernika? Wyjaśniamy!

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 
Są już widoczne efekty spotkań 

władz miasta, policji i General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych               

i Autostrad w Szczecinie w sprawie 
podniesienia bezpieczeństwa na               

ul. Koszalińskiej w Sławnie.  
Na tym odcinku w ostatnim czasie 
dochodziło do częstych wypadków            
z udziałem pieszych. Pod koniec 
maja br. odbyło się spotkanie przed-

stawicieli GDDKiA z władzami Sław-
na oraz Policją.  Początkowo w ratu-
szu przedstawiciele GDDKiA zapro-
ponowali możliwość usytuowania 
wyłącznie jednego przejścia dla pie-

szych. Po rozmowach i konsulta-
cjach ustalono, że dwa przejścia, 
odpowiednio oznaczone i zabez-
pieczone, są niezbędne dla miesz-
kańców tej części miasta. Po wizji 
lokalnej postanowiono, aby przej-
ście dla pieszych, znajdujące się 
przy ul. Kossaka zostało przesunię-
te o ok. 20m w stronę miasta. Do-
datkowo w celu poprawy bezpie-
czeństwa zainstalowany zostanie 
fotoradar, który znajdować się bę-

dzie pomiędzy obydwoma przejścia-
mi dla pieszych.
"Fotoradar to sprawa podstawowa. 
Spowoduje to realne spowolnienie ru-
chu, a to przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa w tym miejscu" - po-
wiedział burmistrz
Pod koniec sierpnia rozpoczęły się 
prace przy przeniesieniu przejścia dla 
pieszych. Dodano dodatkowe ozna-
kowania poziome mówiące o ograni-
czeniu prędkości do 50 km na godzi-
nę oraz słupki ostrzegawcze z ele-
mentami odblaskowymi.
W najbliższym czasie mają rozpocząć 
się również prace dot. instalacji foto-
radaru na tym odcinku. 

Ulica Kopernika po wrzesniowej nawałnicy Nowo zakupione rury przepustowe o średnicy 800mm

Klapa zwrotna przy rzece Moszczenicy
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Mistrzowie zbiórki makulatury roku szkolnego 2018/2019
Zakończył się  konkurs „Mistrzowie zbiórki makulatury roku szkolnego 2018/2019”, organizowanego przez Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie. Celem konkursu jest propagowanie 
wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców idei ochrony środowiska.

W konkursie udział wzięły dwie szkoły podstawo-
we i cztery przedszkola. W ramach zbiórki zebra-
no ponad 53 tony makulatury!  Uczestnicy byli 
bardzo zmotywowani do zwycięstwa ponieważ or-
ganizator ufundował nagrody główne w kwocie do 
3000 zł.
Pierwsze miejsce w konkursie należało do Niepu-
blicznego Przedszkola Radosny Maluch, które             
zebrało łącznie 6334kg makulatury, co daje 
92,37kg makulatury w przeliczeniu na jednego 
ucznia. Nagrodę w postaci 2 laptopów na ręce             
dyrektor przedszkola – Pani Joanny Marcinkow-
skiej przekazali: Krzysztof Frankenstein – bur-
mistrz Sławna oraz Jacek Ścigała – prezes                
MPGKiM w Sławnie. Najlepszym zbieraczem w 
przedszkolu okazał się Paweł Wilk (2852kg!!!)
który zajął pierwsze miejsce, drugie Mikołaj Rud-
nik (1978kg), zaś trzecie Antoni Nowicki (570kg). 
Drugie miejsce należy do Przedszkola nr 1, które 
zebrało łącznie 6920 kg makulatury, co daje                
71,34  kg makulatury w przeliczeniu na jednego 
ucznia. Przedszkole otrzymało nagrodę w postaci 
urządzenia na plac zabaw (bujak). Najlepszym 
zbieraczem w przedszkolu został Wojciech By-
strek (1090kg), drugie miejsce należy do braci 
Igora i Fabiana Fuławka (702kg), zaś trzecie do 
Igora Jarząbek (608kg). Trzecie miejsce w kon-
kursie należało do Szkoły Podstawowej nr 1, któ-
ra zebrała łącznie 17030kg makulatury, co daje 

45,29kg makulatury w przeliczeniu na jednego 
ucznia. Szkoła otrzymała nagrodę w postaci bram-
ki, kosza do koszykówki i akcesorii sportowych
 „Bardzo serdecznie pragnę Wam pogratulować.              
Ta świadomość ochrony środowiska jest niezwykle 
ważna. Tak  naprawdę  sukces całej gospodarki od-
padowej zależy od nas. Im większa będzie nasza 
świadomość, tym lepiej dla naszego środowiska” – 
powiedział burmistrz Sławna.
„Zebraliśmy rekordowe 53 tony makulatury od pla-
cówek, które brały udział w konkursie. To niesamo-
wity wynik. Trzymamy kciuki, aby w kolejnym eta-
pie, który już się rozpoczął, ta ilość makulatury była 
jeszcze większa. Życzmy sobie też, aby dzięki temu 
nasze środowisko było przyjemniejsze i czystsze”  - 
powiedział Jacek Ścigała – prezes MPGKiM.
Kolejna edycja konkursu trwa od 02 września 2019 
roku do 31 maja 2020 roku. W konkursie udział 
mogą brać placówki oświatowe z terenu Miasta 
Sławno. Wartościowe nagrody czekają!

Lista najlepszych 
zbieraczy makulatury:

Przedszkole Radosny Maluch - 6334kg
1. Paweł Wilk - 2852kg
2. Mikołaj Rudnik - 1978kg
3. Antoni Nowacki - 570kg
4. Mikołaj Siekan - 386kg
5. Mikołaj Petryk - 334kg
6. Marysia Tworek - 214kg

Przedszkole nr 1 w Sławnie - 6920kg
1. Wojciech Bystrek - 1090kg
2. Igor i Fabian Fuławka - 702kg
3. Igor Jarząbek - 608kg
4. Marcel Jarosz - 215kg
5. Natalia Czyż - 213kg
6. Leon Szczygielski - 210kg
 Przedszkola nr 3 w Sławnie - 5140kg
1. Kacper Banasik - 1443kg
2. Bartosz Iwanek - 834kg
3. Aleksander Małecki - 616kg
4. Julia Myszorek - 352kg
5. Pola Fleran - 309kg
6. Adrianna Sobol - 253kg
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie - 17030kg
1. Nadia Kachel - 1780kg
2. Antoni Nieckarz - 1690kg
3. Patrycja Ratkowska - 1460kg
4. Artur Kluszczyński - 1365kg
5. Mieszko Sokołowski - 1350kg
6. Alan Grzelak - 1150kg
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie - 17060kg
1. Julia Faryno - 1865kg
2. Amelia Barylak - 1751kg
3. Krzysztof Paczkowski - 1615kg
4. Aleksander Wojciechowski - 1286kg
5. Stanisław Putaj - 815kg
6. Michalina Ławniczak - 812kg
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Złota odznaka za zasługi
 24. września 2019 r. w sławieńskim ratuszu od-
było się spotkanie komendanta Hufca ZHP Sław-
no – hm. Ryszarda Sobczaka oraz szefa biura               
sławieńskiej komendy ZHP z panem Krzysztofem 
Frankensteinem – burmistrzem Miasta Sławno. 
 Wizyta władz komendy miała na celu podsu-
mowanie dotychczasowej i niezwykle owocnej 
współpracy między Miastem Sławno a harcerskim 
stowarzyszeniem. Bardzo dobre relacje pozwalają 
wspólnie prowadzić działania służące nie tylko 
członkom ZHP, ale również lokalnej społeczności, 
czego namacalnym przejawem jest między innymi 
udział jednostek hufca w zabezpieczaniu organiza-
cyjnym niemal wszystkich miejskich wydarze-
niach o charakterze patriotycznym, kulturalnym 
oraz sportowym, a ze strony Miasta – wspieranie 
przedsięwzięć programowych hufca. „Wzajemne 
zrozumienie potrzeb i możliwości obu stron, to             

jeden z najważniejszych            
filarów, na których można 
budować partnerstwo i słu-
żyć innym” – tymi słowami 
zwrócił się do gospodarza 
spotkania nowo powołany 
komendant hufca druh 
Sobczak i w imieniu środo-
wiska harcerskiego uhono-
rował pana Burmistrza 
Złotą Odznaką „Za Zasługi 
dla Hufca ZHP Sławno”, 
przyznaną decyzją Komen-
dy Hufca z dnia 3. września 
br. W uroczystości, podczas której harcerskie po-
dziękowania trafiły także do pana Rafała Szym-
czewskiego – pracownika urzędu, uczestniczyła 
również reprezentacja 12. Leśnej Wielopoziomo-

wej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” wraz z dru-
żynowym – pwd. Michałem Fleranem.
        

hm. Jacek Błaszczyk

Rozmowy 
przy wspólnym stole

Kolejne spotkanie „Rozmów przy wspólnym stole” odby-
ło się w 23 września 2019 roku w czytelni MBP w Sław-
nie. 
Tematyka rozmowy nawiązywała do tegorocznego hasła 
Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa „W drodze”.               
Gośćmi specjalnymi były seniorki Grupy Wsparcia                
Seniora działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Sławnie. Przy ciastku i kawie opowiadano                 
„o drodze”, która prowadziła  ojców na tzw. „dziki za-
chód” – bo tak nazywano wówczas ziemie odzyskane. 
Wzruszające historie rodzin osiedlających się  w powo-
jennym Sławnie budziły emocje w mówiących i słuchają-
cych. 

Wspominano bliskich, którzy budowali tu polskość, 
wspólnotę i wrastali korzeniami w nowe miejsca. Atrak-
cyjność spotkania polegała na tym, że historia mówiona 
pozwalała na spotkanie człowieka, którego opowiadanie 
można chłonąć wszystkimi zmysłami. Można poznać 
szczegóły, dla których nie znalazło się miejsca w podręcz-
nikach. Możemy także poznać historię materialną i emo-
cje świadka. Relacje bezpośrednie uczestników to najcie-
kawszy sposób popularyzowania historii współczesnej.                
I tak się stało podczas „Rozmów przy wspólnym  stole”.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności do którego nasza               
Biblioteka przystąpiła w tym roku.

W trosce o ziemie
20 września uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Sławnie zwiedzali Składowisko 
Odpadów w Gwiazdowie. Grupa szósto-
klasistów miała okazję dowiedzieć się, jak 
przebiega proces gromadzenia, segregacji i 
przerabiania śmieci ze Sławna i okolic. 
Młodzi ludzie poznali zasadę działania in-
stalacji do biologicznego przetwarzania 
odpadów w systemie zamkniętym. Pano-
wie przewodnicy umożliwili przyjrzenie 
się etapowi sortowania odpadów, które 
wcześniej zostały przywiezione jako niese-
gregowane. Dzięki unowocześnieniu infra-
struktury zakładu, odzyskuje się większą, niż 
wcześniej część śmieci z przeznaczeniem do 
recyklingu. W wyniku kolejnych inwestycji, 
zakład korzysta z energii słonecznej poprzez 

zamontowane ogniwa fotowoltaiczne na jed-
nej z hal. Lekcja z pewnością pozostanie dłu-
go w pamięci uczestników i wpłynie na 
wzrost świadomości podczas codziennych 
czynności wyrzucania i segregowania odpa-
dów, których produkujemy coraz więcej.

LUX MED po raz kolejny zaprasza 
Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne 
badania mammograficzne w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi               
finansowanego przez NFZ.
 W badaniu mogą wziąć udział Panie w 
wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są 
leczone z powodu raka piersi a także:
-  nie  miały  wykonanej  mammograf i i                            
w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 
miesięcy

- lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedza-
jącym otrzymały pisemne wskazanie do wy-
konania ponownej mammografii po upływie 
12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX 
MED będzie oczekiwała na Panie w Sławnie    
w dniu 17 października 2019 roku w godzi-
nach od 9.00 do 16.00 na Placu ks. Kardyna-
ła S. Wyszyńskiego. Prosimy o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz. W celu we-
ryfikacji uprawnień do badania przed połą-
czeniem telefonicznym prosimy przygotować 
dowód osobisty.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. 
Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzed-
nich mammografii.

Bezpłatne badania mammograficzne
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 Miejska Biblioteka Publiczna w Sław-
nie przystąpiła do projektu pod hasłem 
„Rozmowy przy wspólnym stole”, które-
go celem jest rozwijanie umiejętności 
rozmowy o sprawach ważnych, trud-
nych, w których istotna jest gotowość 
słuchania i zrozumienia innych osób.
 Pierwsze spotkanie odbyło się 17 lip-
ca 2019 r. w Czytelni MBP w Sławnie. 
Gościem specjalnym tego wydarzenia 
była znana pisarka popularnych powie-
ści, zarówno dla młodzieży, jak i doro-
słych p. Elżbieta Stępień, autorka m.in. 
książki „Ta kobieta”. Powieść porusza 
trudny problem, jakim jest przemoc do-
mowa w postaci fizycznej i psychicznej. 
Perypetie głównej bohaterki stanowiły 
punkt wyjścia do dyskusji, jak zachować 

się w sytuacji, kiedy stajemy się ofiarami 
przemocy. Jakie konsekwencje ponosi 
rodzina, kiedy żyjemy w toksycznym 
związku. Gdzie szukać pomocy, a także 
jak pomóc osobie, która staje się ofiarą. 
Poruszono także problem budowania 
nowego związku, po doświadczeniach 
przemocowych. Ze względu na złożo-
ność i ciężar problemu uczestnicy roz-
mowy, początkowo zdystansowani, 
otwierali się z wolna, a to za sprawą go-
ścia pani Elżbiety Stępień, która swoją 
osobowością potrafi kruszyć lody i ła-
mać bariery. W organizacji spotkania 
Bibliotekę wsparła Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, dzięki której odbyło się tak mądre 
i cenne spotkanie.

„Ta kobieta” Kino na leżakach
 Narzeczona na niby i Green Book - to filmy, które były wyświetla-
ne w sławieńskim amfiteatrze w ramach projektu „Kino na leżakach”. 
 Kino na leżakach to projekt realizowany w czasie wakacji w znanych 
nadmorskich kurortach i miastach Polski Centralnej. Jego ideą jest 
bezpłatne wyświetlanie filmowych hitów. Bezpłatne pokazy odbywają 
się w przestrzeni publicznej. 
Podczas każdego pokazu licznie zebrani widzowie siedzieli nie tylko 
na leżakach, ale i na własnych krzesełkach, kocach czy ławeczkach. 
Można było spotkać całe rodziny, grupki przyjaciół, ale i zakochane 
pary. Widzowie oglądali filmy mogąc jednocześnie raczyć się przy tym 
ciepłymi napojami. Oprócz filmu był poczęstunek i pokazy od spon-
sorów. 

Taneczna współpraca Sławna z Rinteln
 Na zaproszenie stowarzyszenia  
Rintelner CarnevalsVerein zespoły za-
prezentowały swój dorobek artystyczny 
licznej publiczności zgromadzonej pod-
czas corocznego święta miasta - Rintel-
ner Altstadtfest. Celem wyjazdu było 
równiez zacieśnienie współpracy z nie-
mieckim stowarzyszeniem, które dla 
młodych sławnian zorganizowało 
wspólne warsztaty taneczne. W wolnej 
chwili młodzież zwiedziła miasto oraz 
korzystała z kąpieli w miejskim basenie. 
Polscy uczniowie spotkali się również             
z Thomasem Priemerem - burmistrzem 
Rinteln, który podkreślał znaczenie wi-
zyty młodych polaków, a na zakończe-
nie Ullrich Seidel - członek Rintelner 
CarnevalsVerein podziękował polskiej 
młodzieży za wspaniałe występy oraz 
podkreślił, że sławieńscy tancerze są 
wspaniałą wizytówką naszego kraju                
i miasta.

W dniach 09-12 sierpnia 2019 roku grupy taneczne „Gracja” i „Finezja” ze Sławna odwiedziły niemieckie 
miasto partnerskie Rinteln.
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01 września odbyły się powiatowe ob-
chody 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej.
 Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pw. WNMP w Sławnie. 
W mszy św. udział wzięli mieszkańcy 
Sławna, zaproszeni goście, przedstawi-
ciele władz powiatowych i samorządo-
wych, komendanci służb mundurowych, 
harcerze, poczty sztandarowe oraz żoł-
nierze z jednostki wojskowej w Darło-
wie. Miasto Sławno reprezentował 
Krzysztof Frankenstein - burmistrz 

Sławna, Mieczysław Grabowski - z-ca 
burmistrza oraz Marzena Łużyńska - 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sław-
nie.
Po zakończeniu liturgii, uczestnicy spo-
tkali się przy pomniku Poległych Żoł-
nierzy na cmentarzu komunalnym                      
w Sławnie, gdzie odśpiewano hymn i 
złożono okolicznościowe wiązanki. Uro-
czystości zakończyły się w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Sław-
nie, gdzie miało miejsce okolicznościo-
we spotkanie z kombatantami.

Powiatowe obchody 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej

Narodowe Czytanie
 Podczas tegorocznej ósmej już edycji „Narodowego Czytania” Para 
Prezydencka zaproponowała do wspólnej lektury nowele polskie m.
in. utwory Henryka Sienkiewicza „Sachem”, Elizy Orzeszkowej „Do-
bra pani”, Bolesława Prusa „Katarynka” czy Marii Konopnickiej 
„Dym”.
 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie czytano nowele „Ka-
tarynka” Bolesława Prusa oraz „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Do 
udziału we wspólnym czytaniu zaproszono nauczycieli i uczniów                
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie.
 W Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie przy ul. Kossaka   
czytano nowelę Henryka Sienkiewicza „Sachem”.   Udział wzięli                 
nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom akcji wspólnego czytania „Narodowe 
Czytanie 2019”.

Święto Policji w sławieńskim ratuszu
 Tegoroczne Święto Policji jest obchodzone w 
Polsce w sposób szczególny. Za nieco ponad dwa 
tygodnie przypada setna rocznica powstania Poli-
cji Państwowej powołanej ustawą w dniu 24 lipca 
1919 roku. W uroczystości udział wzięli m.in. Za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, przedstawiciele 
władz samorządowych, policjanci garnizonu za-
chodniopomorskiego i pomorskiego, wymiaru 
sprawiedliwości, służb mundurowych współpracu-
jących z policją, duchowieństwa oraz funkcjona-
riusze i pracownicy Policji.
W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Po-
licji w Sławnie nadkom. Andrzej Kamoda w swo-

im wystąpieniu opowiedział o historii powstania 
Policji. Serdecznie podziękował zaproszonym go-
ściom za owocną współpracę, a także za wspiera-
nie w różnych formach działań Policji. Podkreślił 
ważną rolę wzajemnej współpracy dla poprawy 
bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa.
Kolejnym punktem obchodów były awanse.                  
W tym roku na wyższe stopnie policyjne awanso-
wano 42 policjantów, w tym 2 otrzymało swój 
awans przed terminem. Ponadto za wzorowe wy-
konywanie obowiązków pamiątkowe ryngrafy 
otrzymali wyróżnieni pracownicy policji. W trak-
cie uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, po 

wręczeniu aktów mianowania na wyższy stopień, 
pogratulował awansowanym, a wszystkim poli-
cjantom podziękował za trud codziennej służby.
Od władz samorządowych i instytucji współpracu-
jących popłynęło wiele podziękowań za rzetelną, 
pełną poświęcenia służbę. Nie zabrakło również 
życzeń satysfakcji z wykonywanych zadań i wszel-
kiej pomyślności, zarówno w życiu osobistym, jak 
i zawodowym. 
Na zakończenie zaprezentowany został krótki film, 
w którym dzieci z Przedszkola „ Słoneczko”                    
w Sławnie, własnymi słowami opowiedziały o za-
wodzie policjanta i z okazji Święta Policji złożyły 
od siebie życzenia.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Policji.
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Po raz jedenasty w Sławnie odbył 
się festyn charytatywny „Mundurowi 
dla ...”, pokazujący, że miłość do dru-
giego człowieka może być źródłem 
energii dla ludzi zaangażowanych w 
przygotowanie festynu. W 2019 roku 
celem akcji była zbiórka pieniędzy 
dla Natalii, u której w 2016 roku 
zdiagnozowano toczeń rumienny 
układowy. To podstępna, przewlekła 
i wielonarządowa choroba autoim-
munologiczna. Toczeń prowadzi do 
procesu zapalnego wielu tkanek i na-
rządów.

Młodzież z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży i Caritasu od 
kilku miesięcy przygotowywała fanty 
i pozyskiwała środki od sponsorów 
potrzebne do zorganizowania festy-
nu. Szkoły i przedszkola ze Sławna 
przygotowywały program artystycz-
ny, prowadziły również zbiórkę pu-
szek aluminiowych. W sobotę, 15 
czerwca 2019 roku o godz. 12:00 od-
prawiona została Msza św. w intencji 
organizatorów festynu oraz Natalii i 
jej rodziny. O godz. 12:45 ruszyła ko-
lumna służb mundurowych: straży 
pożarnej, policji, leśników i księży, 

którzy wspólnie na czele z Orkiestrą 
Dęta im. Ziemi Sławieńskiej przeszli 
z placu ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego 
do sławieńskiego am-
fiteatru. Uroczystego 
otwarcia festynu do-
konał ks. Ernest Ku-
twin wspólnie z szefa-
mi poszczególnych 
służb. Następnie pro-
wadzący festyn Marta 
Stepień i Dominik 
Margielewski przed-
stawili program festy-
nu. Po godz. 14:00 
rozpoczęły się zawo-
dy. Cztery drużyny 
reprezentujące po-
szczególne służby (złożone z dzieci 
sławieńskich szkół podstawowych) 
rywalizowały w konkurencjach przy-
gotowanych przez poszczególne służ-
by. Widzowie podczas festynu mogli 
skosztować: bigos, żurek, kiełbaskę, 
karkówkę (przygotowane przez Re-
staurację Morska), grochówkę (re-
stauracja U Szwagra) pyszne ciasta 
(upieczone przez parafianki oraz 

przyjaciół i znajomych z Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych), kawę, her-
batę i napoje. Straż Pożarna przygo-
towała łódź ratunkową, którą woziła 
wszystkich chętnych po miejskim 
stawku, straż przeprowadziła również 
pokaz sprzętu. Nadleśnictwo przygo-
towało kiermasz roślin ozdobnych 
oraz szereg atrakcji związanych z la-
sem i edukacja przyrodniczą. Policja 
wystawiła symulatory i pokaz sprzę-
tu. 12. Leśna Wielopoziomowa Dru-
żyna Harcerska „Drzewianie” przy-
gotowała mini obóz, w którym naj-
młodsi odwiedzający mogli zapoznać 
się ze specyfiką działania drużyny, 

zasadami bezpiecznego biwakowa-
nia, udzielaniem pierwszej pomocy. 
Mogli tam pokonać tor przeszkód i 
wziąć udział w różnych konkursach 
zręcznościowych. Uczniowski Strze-
lecki Klub Sportowy GROM ze Sław-
na zorganizował w czasie festynu 
strzelnicę. Salon fryzjerski „Marta” w 
swoim namiocie robił szałowe fryzu-
ry i malował odlotowe wzory na twa-
rzach. Biblioteka Miejska w Sławnie 
prowadziła akcję „Pomaganie przez 
czytanie”. Wszystko to za symbolicz-
na opłatę na cel charytatywny. Wiel-
kim powodzeniem cieszyła się kula 
szczęścia (każdy los wygrywał, dzięki 
hojności właścicieli firm, sklepów i 
osób prywatnych) w prowadzeniu 
której młodzieży pomagali członko-
wie Stowarzyszenia Turystyki Rowe-
rowej i Pieszej „Na Szlaku”. Na za-
kończenie losowano wśród wszyst-
kich losów nagrody główne. Na sce-
nie występowały dzieci i młodzież z 
przedszkoli i szkół ze Sławna. Wystę-
py koordynował Piotr Kruk ze Sła-
wieńskiego Domu Kultury, a całość 

nagłaśniał Dominik Margielewski. 
Festyn podsumował i podziękował 
wszystkim organizatorom i darczyń-
com ks. Ernest Kutwin. Mama Ma-
rzena Łużyńska i Natalia przyłączyli 
się do podziękowań i z całego serca, 
wzruszeni wyrazili swoją wdzięcz-
ność wszystkim zaangażowanym                
w przygotowanie festynu. Jeszcze raz 
warto podkreslic wspaniałą pracę, 
którą wykonała sławieńska młodzież 
z Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży na czele z Adamem Ławerem, 
Szkolnych Kół Caritasu z: Gimna-
zjum Miejskiego Nr 1, Szkoły Podsta-
wowej Nr 1, Zespołu Szkół Agrotech-

nicznych, Zespołu Szkół im. J. H. Da-
browskiego. Młodzież pozyskała fan-
ty, nagrody do kuli szczęścia, napoje 
i wykonała piękną pracę w dniu               
festynu.  Patronem młodzieży  z ra-
mienia Caritasu był ksiądz Ernest 
Kutwin oraz panie katechetki: Aldo-
na Anikiej, Anna Borowiec i Małgo-
rzata Błaszkiewicz.

24 czerwca w sławieńskim ratuszu 
odbyło się uroczyste zakończenie ak-
cji. Organizując festyn oraz angażu-
jąc się w wiele akcji zebrano łącznie 
13.000 zł. Przed przekazaniem czeku, 
krótką prezentację multimedialną 
przedstawili Marta Stępień i Domi-
nik Margielewski. W towarzystwie 
przedstawicieli służb mundurowych 
oraz wszystich organizatorów i osób 
zaangażowanych w organizację festy-
nu, czek Natalii przekazali komen-
danci służb,  wikariusz parafii pw. 
WNMP w Sławnie ks. Ernest Kutwin 
oraz Krzysztof Frankenstein - bur-
mistrz Sławna. Jednocześnie podzię-
kowali wszystkim osobom, dzięki 
którym możliwa była pomoc.

Podsumowanie akcji Mundurowi dla Natalii
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XIX DZIEŃ PAPIESKI

XIX
DZIEŃ

 PAPIESKI

13.10.2019
godz. 12.00 - uroczysta msza św. w kościele pw. WNMP
godz. 15.00 - program artystyczny w sali widowiskowej SDK

Zapraszają:
Parafia pw. WNMP, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej pw. WNMP, Urząd Miejski, Sławieński Dom Kultury,  

Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego , Szkoła Podstawowa nr 3, 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., Zespół Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnej. 

 

Jan Paweł II

SALA  WIDOWISKOWA  SDK

www.slawno.pl

Wstańcie, chodźmy!

Udana miejska gra
 21 września 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie zapro-
siła mieszkańców miasta do udziału w miejskiej grze terenowej, zor-
ganizowanej w nawiązaniu do Zachodniopomorskich Dni Dziedzic-
twa pod hasłem „W drodze”.
Czteroosobowe drużyny, dzierżąc w ręku zadania, wyruszyły w podróż 
historyczną po mieście. Przez dwie godziny krążono po mieście po-
szukując wyznaczonych punktów informacyjnych z zadaniami do zre-
alizowania, dotyczącymi historii i wiedzy o Sławnie.
Ostatecznie wszystkie grupy wykazały się dużą wiedzą i co tu ukrywać 
niezłą kondycją, wzorowo radząc sobie z zadaniami. W grze nie                 
chodziło przede wszystkim o laury, lecz o dobrą zabawę, a tej nie                 
brakowało.

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów 
szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia 
udziału w Akcji Mural. Najlepszy pomysł na mu-
ral ozdobi ścianę w centrum Warszawy.
Dzieci i młodzież mogą rywalizować o atrakcyjne 
nagrody zarówno dla zwycięskiej klasy, jak i całej 
szkoły. Konkurs trwa od 1 października do 15 
grudnia 2019 r. Konkurs organizowany przez 
Urząd Transportu Kolejowego w ramach „Kampa-
nii Kolejowe ABC” przeznaczony jest dla uczniów 
klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski. Za-
daniem uczestników będzie stworzenie najlepszej 
grafiki prezentującej zasady bezpieczeństwa na te-
renach kolejowych. Projekt powinien być związa-
ny tematycznie także z nosorożcem Rogatkiem, 
bohaterem „Kampanii Kolejowe ABC”.

Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wy-
brany najlepszy projekt. Przy współpracy jego au-
torów i znanych artystów muralowców w czerwcu 
2020 roku koncept zostanie przeniesiony na ścia-
nę budynku przy Placu Zawiszy w centrum War-
szawy jako wielkoformatowy mural i będzie ozdo-
bą stolicy przez kolejne pół roku.
Poza wielkoformatowym muralem, na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. Autorzy najlepszej 
pracy pojadą na 3-dniową zieloną szkołę, a szkoła, 
której podopieczni zwyciężyli, otrzyma 20 000 zł
na odmalowanie wybranych pomieszczeń. Jurorzy 
przyznają także 5 wyróżnień, a szkoły, do których 
uczęszczają ich autorzy, otrzymają 5 000 zł na od-
malowanie jednego pomieszczenia szkolnego.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać ko-

lorowy projekt muralu w formacie A4 lub A3 w 
orientacji pionowej, w zespole liczącym od 3 do 30 
uczniów z klas III-VI szkoły podstawowej. Prace 
należy przesłać do 15 grudnia 2019 r. za pomocą 
formularza dostępnego na stronie www.kolejowe-
abc.pl/akcjamural. 

Akcja Mural – nowy konkurs w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”

Piękny i czarujący koncert rodziny Kaczmarków
Koncert wzruszający, a jednak radosny. 
Nostalgiczny, a żywiołowy. Sentymental-
ny, a intensywny. „Piękny, urzekający, 
fantastyczny i  czarujący”- to słowa wy-
powiedziane przez nieocenioną sławień-
ską publiczność. Idealny koncert, to kon-
cert, podczas którego emocji na widowni  
jest tyle samo, co pośród artystów na sce-
nie.
W trakcie niedzielnego występu Śpiewa-
jącej Rodziny Kaczmarków w Sławień-
skim Domu Kultury wrażenia przekazy-

wane ze sceny odczuwano po dwakroć. 
„Najpiękniejsze melodie świata” śpiewa-
ne pięknymi, potężnymi głosami: Iwony, 
Piotra, Adama i Wojciecha wprowadziły  
widownię w świat znanych i nieznanych 
arii operowych i operetkowych oraz 
uwielbianych utworów muzyki popular-
nej z całego świata w kilku językach. Po-
dróż to była zachwycająca, a jej echa dłu-
go będą jeszcze gościć w rodzinnych do-
mach, dzięki podpisanym fotografiom i 
zakupionym płytom.

W niedzielę,  13 października w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym               
świecie będzie obchodzony kolejny już XIX Dzień Papieski. 
Hasłem tegorocznej edycji, podczas której przypominane będzie nauczanie papieża 
Jana Pawła II, są słowa „Wstańcie, chodźmy”. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do miejskich obchodów XIX Dnia Papieskiego.               
O godz. 12:00 odbędzie się uroczysta msza św. w kościele pw. WNMP w Sławnie, zaś 
o godz. 15:00 w SDK rozpocznie się program artystyczny, w którym wystąpią dzieci 
i młodzież ze sławieńskich szkół i przedszkoli.  Wstęp bezpłatny!
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XXX jubileuszowy Zjazd Hufca ZHP Sławno
 

13. września 2019 r. w Domu Harcerza obradował 
30. Zjazd Hufca ZHP Sławno, którego głównym 

zadaniem było podsumowanie kadencji władz huf-
ca wybranych 27. listopada 2015 r., udzieleniem 
ustępującym członkom komendy absolutorium 
oraz wybór nowego komendanta hufca, składu ko-
mendy i przyjęcie strategii rozwoju na lata 2020-
2023.
Zjazd na komendanta powołał hm. Ryszarda Sob-
czaka, który tą funkcję sprawował już w latach 
2007-2015. W skład Komisji Rewizyjnej sławień-
skiego hufca wybrał hm. Janinę Kolańską, phm. 
Zofię Michałowską, hm. Halinę Stasiak i hm. Ma-
rię Szewczyk. Na swoim pierwszym posiedzeniu i 

ukonstytuowaniu się, Komisja Rewizyjna prze-
wodniczenie zespołowi powierzyła ponownie hm. 
Halinie Stasiak. Na wniosek nowopowołanego Ko-
mendanta Hufca Sławno, Zjazd na funkcję jego za-
stępcy ds. programu wybrał phm. Marka Jarosza 
– dotychczasowego komendanta Związku Drużyn 
ZHP Gminy Malechowo, a na zastępcę ds. kształ-
cenia – hm. Danutę Sikorę, od 2018 roku odpowie-
dzialną za działalność programową hufca. Skarb-
nikiem została druhna Dorota Jeż, a szefem biura 
– hm. Jacek Błaszczyk, który zarządza biurem huf-
ca nieprzerwanie od roku 2003. 

„Drzewianie” prowadzą nabór
 21. września br. odbyła się terenowa zbiórka 12. 
Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Drzewianie” ze Sławna, którą przygotowali druh 
Cyprian i druhna Julka. Jej głównym celem było 
przede wszystkim zaprezentowanie kandydatom 
na członków dotychczasowych osiągnięć drużyny, 
pokazanie im ciekawych form spędzania wolnego 
czasu oraz uchylenie rąbka tajemnicy metodyki 
harcerskiej. Na naborowe spotkanie przybyło się aż 
trzynastu potencjalnych „Drzewian”, którzy z chę-
cią wzięli udział w swoich pierwszych zajęciach. 
Na początek druh Cyprian przeprowadził krótkie 
ćwiczenia z musztry, a następnie - spod budynku 
dawnego gimnazjum - wyruszyliśmy w szyku do 
lasu komunalnego, gdzie podzieleni na patrole - 
obecni i przyszli harcerze wcielili się w rycerzy, 
uczestnicząc pod czujnym okiem druhny Hani             
w zabawie doskonalącej współpracę i koordynację. 

Kolejnymi punktami programu zbiórki były zaję-
cia związane z Prawem Harcerskim – gawędy                  
i scenki tematyczne przedstawione przez druhny 
Oliwię oraz Julkę wzbudziły duże zainteresowanie 
i ciekawość, a także zainspirowały do zadawania 
wielu istotnych pytań. Wyprawa w teren, to oczy-
wiście ognisko. Przed jego oficjalnym zainicjowa-
niem, druh Cyprain przećwiczył ze wszystkimi 
sposoby układania stosu i rozpalania ogniska – 
jednego z najważniejszych obrzędów harcerskich. 
Gdy zapłonął pierwszy płomień, odczytany został 
rozkaz drużynowego powołujący druhnę Julię na 
pełnoprawną członkinię „Drzewian”, a czterem 
członkom drużyny przyznano „Srebrny bukowy 
liść stażu” – symbolu rocznej służby w 12. Leśnej 
WDH. Po tym uroczystym wydarzeniu, kończąc 
oficjalną część zbiórki, przystąpiliśmy do pieczenia 
kiełbasek i tostów, ufundowanych przez 7. Krąg 

Instruktorski „Sami Swoi’ – za co bardzo serdecz-
nie dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że nasza ak-
cja naborowa osiągnęła zamierzone cele i już nie-
bawem będziemy mogli powitać w swoich szere-
gach nowych członków.

pwd. Michał Fleran

Ślubowanie klas pierwszych w SP3
4 października to pamiętna data 
dla pierwszoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sławnie.                 
W tym dniu w hali widowiskowo-
sportowej odbyło się uroczyste ślu-
bowanie uczniów klasy pierwszej. 
Wszystkich zebranych przywitała 
Dagmara Wojtczak, dyrektor szko-
ły. Następnie uczniowie złożyli ofi-
cjalne ślubowanie.
„My uczniowie klasy pierwszych     
zobowiązujemy się być pilnymi               
w nauce, wzorowymi w zachowa-
niu, sprawiać radość rodzicom i na-

uczycielom, godnie reprezentować 
dobre imię naszej szkoły”
Następnie swoje występy arty-
styczne zaprezentowali uczniowie, 
a ciepłe słowa wraz z upominkami 
do najmłodszych skierowali zapro-
szeni goście, w tym Krzysztof 
Frankenstein - burmistrz Sławna 
oraz Marzena Łużyńska - Prze-
wo dnicząca  R ady  Mie j sk ie j                     
w Sławnie. Ukoronowaniem aktu 
pasowania było wręczenie pamiąt-
kowych dyplomów.
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OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA  MIASTA  SŁAWNO 
z dnia 9 września 2019 r. 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Sławno podaje do wiadomości wyborców 
informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania 
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 
 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 

GRANICE  OBWODU Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 

 

ulice: Aleja Zachodnia, Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły, Kosynierów, Kwiatowa, 
Ogrodowa,  Plac Traugutta, Polna, Rolna,  Sadowa, Słoneczna, Traugutta  
ulice:  Morelowa, I Pułku Ułanów, Witosa 
ulice:  Racibora,  Sempołowskiej 

 
SZKOŁA  PODSTAWOWA Nr  3 

W  SŁAWNIE 
ul. SEMPOŁOWSKIEJ  3 

 
LOKAL  DOSTOSOWANY  DO 

POTRZEB  WYBORCÓW    
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
2 ulice:  Dębowa, Gdańska, Kochanowskiego, 3 Maja, Reja 

ulice:  Szopena,  Mieszka I 
ulice:  Aleja Wojska Polskiego, część Armii Krajowej nr parzyste od 26 do końca i nr nieparzyste 
od 33 do końca, Chabrów, Leśna, Morska, Zielona 

 
URZĄD   MIEJSKI 

W  SŁAWNIE 
ul. CURIE-  SKŁODOWSKIEJ 9 

 

3 

 

ulice:  część Basztowej (nr 3, nr 19, nr 19A, nr 20A, nr 22, nr 23),  Lipowa, Matejki, Mickiewicza,   
Curie-Skłodowskiej 
ulice:  część Basztowej nr 4A, nr 4B, 4C, Cieszkowskiego, Grottgera,  Kąpielowa, Konopnickiej, 
Mielczarskiego, Plac Sportowy, Rapackiego 
ulice:  część Basztowej nr 5, nr 12 i nr 17, część Jedności  Narodowej nr 1-3, nr 6 i nr 8, Kościuszki, 
Plac Kardynała Wyszyńskiego, część Powstańców Warszawskich nr 1 i nr 3     

 
OŚRODEK SPORTU  

I REKREACJI W SŁAWNIE 
PLAC SPORTOWY  1 

 
LOKAL  DOSTOSOWANY  DO 

POTRZEB  WYBORCÓW    
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

4 ulice:  część Armii Krajowej nr parzyste od 2 do 24 i nieparzyste od 1 do 31,  
Harcerska, Kopernika, Podgrodzie, Plac Wolności, część Powstańców Warszawskich nr 2 i od nr 4 
do końca, Sienkiewicza, Szarych Szeregów 
ulice:  część Jedności Narodowej nr 5, nr 7a, 7c, od nr 9 do końca, Kościelna, Ojca Talarka,  
Pocztowa, część Polanowskiej nr parzyste od 4 do14 i nr nieparzyste od 3 do 35 
ulice:  Chełmońskiego, Dworcowa, Kupiecka, Okrzei 

 
SPECJALNY OŚRODEK   

SZKOLNO –WYCHOWAWCZY   
DLA  DZIECI  I MŁODZIEŻY  

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
im. M. Grzegorzewskiej 

W  SŁAWNIE 
ul. KOPERNIKA 9 

5 

 

ulice:   Kolejowa, Koszalińska,  Fredry, Łączna, Nałkowskiej 
ulice: Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Kisielewskiego, Kraszewskiego, Kossaka,           
8 Marca, Mireckiego, Moniuszki, Orzeszkowej, część Polanowskiej nr parzyste od 30 do końca          
i nr nieparzyste od 35b do końca, Rejtana, Reymonta, Staszica, Wyspiańskiego,  Żeromskiego, 
ulice: Broniewskiego, Filtrowa, Gierymskiego, Gombrowicza, Grunwaldzka, Krasickiego, Lema, 
Miłosza, 11 Listopada,  Norwida, Plac Gierymskiego, Plater,  Prusa,   Słowackiego, Tuwima 

 
SZKOŁA  PODSTAWOWA Nr 1 

W    SŁAWNIE 
ul. KOSSAKA  31 

 
LOKAL  DOSTOSOWANY  DO 

POTRZEB  WYBORCÓW    
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 
6 

 
Szpital Powiatowy w Sławnie / obwód odrębny / 
 

 
SZPITAL POWIATOWY 

W SŁAWNIE 
ul. I PUŁKU UŁANÓW   9 

 
• Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koszalinie I najpóźniej do dnia                         
28 września 2019 r. 

• Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Sławno najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 

 
• Głosowanie  w  siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00. 

 
                                                                         
                                                                                                                                                                                     Burmistrz  Miasta Sławno  
                                                                            dr inż. Krzysztof  Marek  Frankenstein 
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I Ogólnopolski Turniej Lider Cup za nami
W dniach 6-8 września w Sławnie rozegrany został I Ogólnopolski Turniej Piłkarek Ręcznych LIDER CUP 
o Puchar Burmistrza Miasta Sławno. W zawodach tych rywalizowało 10 drużyn z 5 różnych województw.

 W tym gronie znaleźli się mistrzowie oraz wi-
cemistrzowie 3 województw. Podczas turnieju ro-
zegrano 34 spotkania, które dały 17 godzin czystej 
gry. W sławieńskim turnieju wystąpiło 150 zawod-
niczek. Ostatecznie tymi najlepszymi okazały się 
młode piłkarki ręcznej z Buku (województwo wiel-
kopolskie), mistrzynie Polski oraz czołowa druży-
na na świecie w tym roczniku. W finale pokonały 
miejscowy UKS Lider Sławno będący mistrzem za-
chodniopomorskiego. Na najniższym stopniu po-
dium stanął zespół Junaka Włocławek, który w se-
zonie 2018/2019 wygrał rywalizację w roczniku 
2006 w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dla 
sławieńskiego klubu był to wspaniały weekend. Na 
trybunach hali SP3 zasiadło naprawdę bardzo 
dużo kibiców, a część z nich bardzo żywiołowo do-
pingowała nasze podopieczne. Dziękujemy za oka-
zane wsparcie: rodzicom dziewcząt trenujących w 
UKS Lider, Panu Burmistrzowi Miasta Sławno 
Krzysztofowi Frankensteinowi, Pani Dagmarze 
Wojtczak - Dyrektor SP3, Panu Krzysztofowi Ko-
walczykowi – Dyrektorowi OSIR, wszystkim spon-
sorom, darczyńcom, kibicom, a nade wszystkim 
zespołom, które zechciały odwiedzić nasze miasto 
i poczuć naszą ogromną pasję do szczypiorniaka. 
Mamy głęboka nadzieję, że spotkamy się za rok! 
 Pamiątkowe puchary, dyplomy oraz upominki 
zespołom wręczali: Krzysztof Frankenstein - bur-
mistrz Sławna, Marzena Łużyńska - Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Sławnie oraz Szymon Bie-

gajski - trener zespołu 
UKS Lider Sławno.

Nagrody indywidualne:
WLiderka najwszechstron-
niejszych (MVP) – Dag-
mara Bajtek (UKS Lider 
Sławno)
WLiderka bramkarek – 
Klaudia Zaranek (Sparta 
Oborniki I)
WLiderka najskuteczniej-
szych – Zuzanna Zimnic-
ka (MKS Kusy Szczecin)
W  Liderka defensorek – 
Zuzanna Warać (UKS Lider Sławno)
Siódemka turnieju:
WBramkarka: Natalia Nowak (Junak Włocławek)
WLewe skrzydło: Maja Wechman (Bukowia Buk)
WLewe rozegranie: Hanna Zaborowska (MKS Słu-
pia Słupsk)
WŚrodek rozegrania: Zofia Skomra (Bukowia Buk)
WPrawe rozegranie: Zofia Chwojnicka (UKS Lider 
Sławno)
WPrawe skrzydło: Amelia Wiśniewska (Bukowia 
Buk)
WObrotowa: Amelia Steinke (Sparta Oborniki I)
Liderki zespołów:
WBukowia Buk – Kinga Karaś
WUKS Lider Sławno – Aleksandra Kowalska
WJunak Włocławek – Maja Chojniak
WSparta Oborniki I – Aleksandra Eichler
WMKS Kusy Szczecin – Oliwia Maszkiewicz

WKU AZS Politechnika Koszalińska SP17 – Alicja 
Piwowarska
WMKS Słupia Słupsk – Weronika Dzadz
WUKS Zielonka – Marianna Skowrońska
WKU AZS Politechnika Koszalińska SP17 – Julia 
Witkowska
WSparta Oborniki II – Amelia Bogacz

Końcowa klasyfikacja:
1. UKS Bukowia Buk 
2. UKS Lider Sławno 
3. Junak Włocławek 
4. Sparta Oborniki I
5. MKS Kusy Szczecin
6. KU AZS Politechnika Koszalińska SP7
7. MKS Słupia Słupsk
8. UKS Zielonka
9. KU AZS Politechnika Koszalińska SP17
10. Sparta Oborniki II
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Nocny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Miasta Sławno

 Łącznie ponad 160 zawod-
ników uczestniczyło w 
Nocnym Turnieju Dzikich 
Drużyn o Puchar Burmi-
strza Miasta Sławno, zorga-
nizowanym z okazji Dnia 
Dziecka.
Otwarcia turnieju na bo-
isku Orlik przy Zespole 
Szkół Agrotechnicznych w 
Sławnie dokonał Krzysztof 
Frankenstein - burmistrz 
Sławna. Organizatorami ca-
łego przedsięwzięcia byli 
Adam Poprawski i Marcin 
Bojaryn - radni Rady Miej-
skiej w Sławnie oraz Woj-
ciech Michalak - animator 
sportowy. W pierwszej czę-

ści zawodów udział wzięło 
pięć młodzieżowych zespo-
łów grających w systemie 
„każdy z każdym”. Zwycięzca-
mi okazała się ekipa FC Wojt-
ki. Dla każdego z młodych 
zawodników organizatorzy 
przygotowali nagrody w po-
staci dyplomów, pucharów, 
voucherów do kina oraz po-
częstunku do wykorzystania 
podczas Sławieńskiego Dnia 
Dziecka.
O godz. 20:00 rozpoczęły się 
zawody przeznaczone dla 
osób dorosłych, w których 
udział wzięło łącznie udział 
aż 10 drużyn. Rozgrywane w 
dwóch grupach zmagania 

przebiegały w atmosferze du-
cha fair-play. Po północy w fi-
nale zwyciężyła ekipa Baku 
Baku ze Sławna, pokonując w 
rzutach karnych reprezenta-
cję Poldanu. Trzecie miejsce 
zajął zespół Grający Wieczo-
rami. Turniej zakończył się 
wspólnym ogniskiem dla 
wszystkich uczestników. 
Dziękujemy i gratulujemy 
wszystkim zawodnikom 
udziału w turnieju oraz sę-
dziom za prowadzenie spo-
tkań: Panu Jerzemu Szelągo-
wi, Gabrielowi Pawłowskie-
mu oraz Tomaszowi Mar-
czyńskiemu.

Nocny Turniej Piłki Nożnej, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, przyciągnął do Sławna ponad 160 za-
wodników. W kat. dorosłych najlepszą drużyną okazała się ekipa Baku Baku ze Sławna, zaś wśród młodzie-
ży drużyna FC Wojtki. Turniej zakończył się wspólnym ogniskiem. 

Start maratonów na raty
7 września 2019 r. w Sławnie po raz 
pierwszy w sezonie 2019/2020, na sta-
dionie i po ścieżkach rowerowych od-
był Maraton na Raty. 
 W pierwszej odsłonie zawodów 
wzięło udział 101 ! biegaczy. Organiza-
torzy zapraszają wszystkich chętnych, 

zachęcamy do zaplanowania sobie cza-
su na rekreację, odnowę sił psychofi-
zycznych. Maratony na Raty organizo-
wane są w ramach programu profilak-
tyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sławnie.

Czwartki lekkoatletyczne
 12 września 2019r. odbyły się                    
w Sławnie zawody otwierające XVII 
już edycję Sławieńskich Czwartków 
Lekkoatletycznych.
W zawodach wystartowały dzieci, 
uczniowie sławieńskich szkół podsta-
wowych. Zawody rozegrane zostały na 
stadionie OSiR przy wspaniałej pogo-
dzie. Najlepsze wyniki, bliskie rekor-
dów Czwartków uzyskali: Maja Gon-
dek SP Nr 3 w skoku wzwyż - 130cm, 
Igor Buze SP Nr 3 w biegu na 300m - 
52,98, Julia Recka SP Nr 3 w biegu na 

300m - 51,93, Jakub Korowajczyk SP 
Nr 3 w skoku wzwyż - 160cm.  Mamy 
nadzieję, że z tygodnia na tydzień bę-
dzie rosła grupa dzieci myśląca nie tyl-
ko o sukcesie sportowym ale biorąca 
pod uwagę również walory zdrowotne 
uprawiania sportu. 
Sławieńskie Czwartki Lekkoatletyczne 
organizowane są w ramach programu 
profilaktyki walki z uzależnieniami 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sławnie.

Sukcesy młodych sławnian
07 września odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa U-16 
w Szczecinie dla dwóch województw Zachodniopomorskiego i 
Wielkopolskiego. 
Nasi skoczkowie wzwyż zdominowali podium. Pierwsze miejsce 
z wynikiem 177cm zdobył Gracjan Sroka, a na drugim miejscu 
uplasował Maksymilian Karpiński z wynikiem 174cm. Obaj nasi 
skoczkowie zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski które od-
będą się w Tarnowie.
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W drodze do przeszłości: 
ulice Sławna na pocztówkach 

do 1945 roku

Tegoroczne hasło Zachodniopomor-
skich Dni Dziedzictwa  – „W drodze” 
– zaprasza do poszukiwania historii re-
gionu i jego mieszkańców poprzez filo-
zofię drogi. My przedstawiamy – bar-
dziej prozaicznie – sławieńskie drogi 
miejskie, czyli ulice  na  pocztówkach 
sprzed 1945 roku.
Pierwsze karty pocztowe pojawiły się w 
końcu lat 60-tych XIX stulecia (1869) 
w Cesarstwie Austro – Węgierskim,               
a ich pomysłodawcą był Heinrich von 
Stephan (rodem słupszczanin).Pomysł 
von Stephana bardzo szybko się roz-
przestrzenił na całym świecie. Po kilku 
latach pocztówki wychodziły w wielo-
milionowych nakładach, a ich tematy-
ka była różnorodna. W 1900 roku tyl-
ko   Niemcy wyprodukowały 80 milio-
nów kart pocztowych, a w 1905 roku 
było w tym kraju w obiegu 7 miliardów  
pocztówek. Nikt nie wydawał i nie wy-
syłał tylu kart pocztowych, co Niemcy. 
Rysownik i satyryk z przełomu XIX i 
XX wieku T. Heine pisał: „Gdy wyda-
rzy się katastrofa kolejowa, to Francuz 
korzystając z okazji będzie usiłował 
uwieść nadobną towarzyszkę podróży, 
Anglik, jak gdyby nigdy nic skończy 
lekturę artykułu w Timsie, Niemiec zaś 
zabierze się natychmiast do pisania od-
krytek [jedna z nazw pocztówki],              

nawet jeśli znajdzie się już w niebie" .
 Każde niemieckie miasto, a nawet 
wioska miały swoje pocztówki – także 
Sławno, a do 1945 roku – Schlawe.                
Z bogatego zasobu kart pocztowych 
przedwojennego Sławna wybraliśmy              
te, które przedstawiają ulice miejskie 
wraz infrastrukturą.  Wzdłuż  ulic sta-
wiano zazwyczaj budynki mieszkalne, 
na parterach których były sklepy, ka-
wiarnie; ale przy ulicach stawiano też 
inne zespoły obiektów, jak budynki 
biurowe, usługowe, przemysłowe. 
Wzdłuż ulic przeznaczonych dla ko-
munikacji kołowej  wykonane były                
z jednej lub obu stron drogi chodniki 
przeznaczone tylko dla pieszych.                   
Z wielu budynków Sławna sprzed 1945 
roku zachowało się niewiele. Zostały 
zniszczone w marcu 1945 roku przez 
Rosjan, a z innymi rozprawił się czas. 
Także ulice miasta znacznie się zmieni-
ły. Ta wystawa zaprasza do odbycia 
drogi w czasie, do miasta, jego ulic                  
i budynków  sprzed wielu lat.
Wystawa w Miejskiej  Bibliotece                 
Publicznej w Sławnie na Zachodniopo-
morskie Dni Dziedzictwa 2019 zorga-
nizowana  przez MBP i Fundację 
„Dziedzictwo”, wrzesień 2019 . 
 
  Scenariusz wystawy: Jan Sroka

Niesamowite krajobrazy
Zachodniej Syberii

W czerwcu tego roku miałem oka-
zję spędzić dwa dni w Nizniewar-
towsku na Syberii.
Byłem zaproszony jako jeden z 
czlonków międzynarodowego jury 
na finał konkursu graficznego zor-
ganizowanego przez tamtejsze 
muzeum regionalne. Zobaczyłem 
w ciągu dwóch spędzonych tam 
dni wiele zaskakujacych rzeczy, a 
pierwszą z nich był widok niziny 
zachodniosyberyjskiej, jaki ukazał 
się w okienku samolotu, gdy ten 
przygotowując sie do lądowania w 
Nizniewartowsku zeszedł poniżej 
warstwy chmur. Pod nami rozcią-
gał się w nieskończoność lesisty 
pejzaż z zupełnie niebywałą ilością 
jezior, jeziorek, rzek, starorzeczy i 
jakąś dziwną plątaniną utworzo-
nych przez naturę połączeń mię-
dzy jeziorkami i rzekami. To nie-
prawdopodobne, jak niesamowity 
krajobraz potrafi uformować wiel-
ka syberyjska rzeka płynąca przez 
nieskończenie rozległy, niemal 
całkowicie płaski i bagnisty teren! 
Próbowałem fotografować, ale 
niezbyt mi się to udało, bo w po-
wietrzu była akurat tego dnia jakaś 
mgiełka i zdjęcia wyszły niewyraź-
ne. Fotografowanie z wysokości 
lecącego samolotu to jedyna moż-
liwość ukazania tych obszarów w 
szerszym ujęciu, bo nie ma tam 

naturalnych wzniesień terenu po-
zwalających zobaczyć coś więcej 
niż mały fragment krajobrazu za-
mknięty ścianą najbliższego lasu.
W trakcie jednej z rozmów  z dy-
rekcją muzeum, na zaproszenie 
którego tam pojechałem, dowie-
działem się że współpracuje ono z 
Władimirem Mielnikowem, miej-
scowym plastykiem i cenionym 
fotografem, który jest jeszcze przy 
tym pilotem, i  który ma w swoim 
dorobku ogromną ilość najwyższej 
klasy zdjęć krajobrazów tej części 
Syberii wykonanych z samolotu.  
Wyraziłem zainteresowanie poka-
zaniem tych zdjęć na wystawie w 
Sławnie (we współpracy z mu-
zeum)  – i oto teraz chciałbym za-
prosić mieszkańców naszego mia-
sta do galerii „W RATUSZU” do 
obejrzenia wystawy fotografii 
Władimira Mielnikowa  „Krajo-
brazy Syberii Zachodniej”. W za-
prezentowanym zestawie zdjęć 
ukazane są okolice Niżniewartow-
ska i Surgutu - ale także i inne 
miejsca położone w rozległych 
rozlewiskach słynnej rzeki Ob. 
Mam nadzieję, że wśród zwiedza-
jących nie zabraknie tych, którzy 
sami próbują swoich sił w sztuce 
fotografii.

Kazimierz Babkiewicz


