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Panie burmistrzu, dobiega końca 
kadencja samorządowa 2014-
2018. Jak podsumuje Pan ten 
czas?
 Bez wątpienia był to okres inten-
sywnej pracy. Myślę, że była to 
moja najtrudniejsza kadencja. Roz-
poczęła się od dużego wyzwania    
organizacyjnego, czyli przygotowa-
nia miasta do wyborów prezydenc-
kich, parlamentarnych oraz referen-
dum ogólnokrajowego. W wyniku 
zmiany władzy, która wprowadziła 
m.in. reformę oświaty, my - jako sa-
morząd, musieliśmy wdrożyć ją w 
życie. Kolejnym, administracyjnym 
problemem, z którym przyszło nam 
się zmierzyć było uregulowanie 
własności budynku sławieńskiego 
ratusza. Budynek posiadał właści-
ciela, który nie istniał. Był to skutek 
błędnie przeprowadzonego procesu 
komunalizacyjnego w przeszłości. 
Po naszych interwencjach Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji uchylił błędną decyzję Wojewo-
dy Słupskiego, przyznając, że jedy-
nym właścicielem nieruchomości 
jest Miasto Sławno. Poza tym zreali-
zowaliśmy bardzo dużo zadań inwe-
stycyjnych oraz godnie przeżyliśmy 
jubileusz 700-lecia miasta. 

Jakiego rodzaju inwestycje zosta-
ły wykonane w tym czasie?
 Tak jak wspominałem, uregulo-
wanie prawne własności ratusza 
otworzyły nam drogę do remontu 
dachu wraz z częścią elewacji bu-
dynku, który przeprowadziliśmy     
w latach 2016 i 2017. Dodatkowo, 
do dyspozycji mieszkańców przeka-
zaliśmy m.in.: nowoczesne kino, 
amfiteatr, plażowisko i wiele kom-
pleksowo wyremontowanych dróg. 
 Nowego oblicza doczekała się 
m.in.  ulica Koszalińska wraz z no-
woczesnym skrzyżowaniem okręż-
nym obok poczty. Ponadto wyre-
montowaliśmy ul. Podgrodzie,  dro-
gi na Osiedlu Słupskim oraz część 
ul. Al. Zachodniej, ślepe odnogi ulic 
Chopina, Mickiewicza i Chrobrego.  
Skutecznie doprowadziliśmy do wy-
budowania, praktycznie od podstaw, 
ul. Armii Krajowej na odcinku od 

ul. Morskiej do wjazdu na obwodni-
cę oraz wiaduktu kolejowego w jej 
ciągu. Aktualnie jesteśmy w trakcie 
kolejnych potężnych inwestycji dro-
gowych polegających na komplek-
sowej przebudowie ulicy Kopernika  
wraz z częścią ul. Matejki oraz uli-
cy Mickiewicza z jej odnogami, tj.  
ulicą Bankową, Matejki i Basztową. 
 Pamiętaliśmy również o miej-
skich zabytkach, włączając się m.in. 
w remont Kościoła Mariackiego i 
nie zapomnieliśmy o najmłodszych 
mieszkańcach naszego miasta i ich 
rodzicach - wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom - stworzyliśmy 
nowoczesny miejski żłobek. 
 Łącznie przez ostatnie cztery 
lata wydaliśmy blisko 25 mln zł, by 
poprawić komfort życia mieszkań-
ców i odmienić wizerunek naszego 
miasta.  Nie byłoby to możliwe bez 
pozyskiwania na dużą skalę środ-
ków zewnętrznych. To był napraw-
dę duży wysiłek.

Wspomniał Pan o jubileuszu 
700-lecia miasta. Jak ocenia Pan 
ten wyjątkowy czas. Co udało się 
zrobić?
 Z tej okazji zorganizowaliśmy i 
uczestniczyliśmy w wielu cieka-
wych wydarzeniach. Odbyły się m.
in.  liczne koncerty, pokazy strong-
manów, turnieje tańca, biegi oraz 
wspólne kibicowanie polskiej repre-
zentacji w specjalnie przygotowanej 
do tego celu strefie kibica. Powstały 
różnego rodzaju publikacje, okolicz-
nościowe gadżety, monety, kartki  
znaczki pocztowe, aż po wystawy i  
konferencje. Osobiście do bardzo 
cennych przedsięwzięć zaliczam 
utworzenie  miejskiego lapidarium 
na terenie dawnego cmentarza ży-
dowskiego, parku 700-lecia oraz 
izby muzealnej przy Sławieńskim 
Domu Kultury, w której zostały za-
mieszczone liczne eksponaty pocho-
dzące z prywatnych zbiorów Pań-
stwa Kluszczyńskich. 
 W samym roku Wielkiego Jubi-
leuszu zorganizowaliśmy łącznie 
blisko sto wydarzeń, które udowod-
niły, że jesteśmy społeczeństwem 
obywatelskim, zaangażowanym w 
życie miasta, czego symbolicznym 
znakiem był barwny, historyczny 
korowód, który przeszedł ulicami 
Sławna i zakończył się uroczystym 
polonezem odtańczonym na pl. Wy-
szyńskiego.
 Za zaangażowanie mieszkańców 
w organizację tego wyjątkowego 
święta pragnę serdecznie podzięko-
wać.  Cieszę się również, że dla ko-
lejnych pokoleń przekazaliśmy kap-

sułę czasu, którą zakopaliśmy przy 
bocznym wejściu do Urzędu Miej-
skiego, celem jej otwarcia za sto lat 
w trakcie obchodów 800-lecia loka-
cji Sławna. 

A w jakiej kondycji znajdują się 
miejskie finanse? Czy tak liczne 
wydarzenia i inwestycje, o któ-
rych Pan wspomniał, nie wpłynę-
ły na ich pogorszenie?
 Nie. Finanse miasta mają się do-
brze. Najlepiej o tym świadczy 
wskaźnik wielkości długu mierzony 
w procentach w stosunku do osiąga-
nych dochodów. Kształtuje się on na 
dzień dzisiejszy  na poziomie 32%. 
Dla przypomnienia  dodam, że                  
w chwili obejmowania przeze mnie 
urzędu burmistrza wskaźnik ten  
oscylował w granicach  50% wraz               
z cesją wierzytelności zaciągniętą 
na budowę hali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Jak wi-
dać, pomimo wykonania tak licz-
nych zadań inwestycyjnych, wskaź-
nik wielkości długu  spada. Nie 
oznacza to jednak, że nie mamy 
żadnych problemów. Największym 
kłopotem w konstruowaniu budżetu 
jest konieczność obniżania wydat-
ków bieżących  na rzecz zwiększa-
nia wydatków majątkowych. To 
skutek narzuconych w ustawie o fi-
nansach publicznych specjalnych 
wskaźników. Oznacza to, że mniej 
pieniędzy możemy przeznaczać na 
wydatki związane z ogólnie pojętym 
bieżącym utrzymaniem miasta. 
Wszystko to stwarza konieczność 
reorganizacji pracy miejskich jedno-
stek oraz prowadzenia oszczędności 
w ich działalności. 

W naszym mieście nie powstał 
jeszcze budżet obywatelski. Dla-
czego? 
To raczej sprawa pewnego wyboru. 
Należy pamiętać, że w Sławnie, wy-
chodząc naprzeciw licznym oczeki-
waniom społecznym, ponad 200.000 
zł przeznaczamy na bezpośrednie 
wspieranie działalności różnego ro-
dzaju organizacji społecznych. Po-
nadto organizacje te, podobnie jak 
seniorzy funkcjonujący w ramach 
powstałego Klubu Integracji Spo-
łecznej, aktywnie i bezpłatnie ko-
rzystają z dostępnej bazy sportowej 
na terenie miasta, co dodatkowo 
kosztuje budżet około 300.000 zł. 
Warto wreszcie pamiętać, że wycho-
dząc naprzeciw mieszkańcom, na te-
renie Sławna, w przeciwieństwie np. 
do Darłowa, Ustki, Słupska czy Ko-
szalina, ciągle nie posiadamy strefy 
płatnego parkowania aut w centrum 

miasta, co znacznie uszczupla nasze 
dochody. Zwolniliśmy również                  
z opłat przewoźników korzystają-
cych z przystanków autobusowych 
na terenie miasta oraz dopłacamy do 
szynobusu poruszającego się w 
okresie letnim pomiędzy Sławnem a 
Darłowem. Wszystko to sprawia, że 
nasze możliwości związane z dal-
szym wydatkowaniem środków na 
tego typu zadania, które są niestety 
wydatkami bieżącymi, zwyczajnie 
się wyczerpują. Osobiście nie mam 
nic przeciwko powstaniu budżetu 
partycypacyjnego, który jest wy-
dzieloną częścią budżetu miasta, ale 
pod warunkiem, że organizacje spo-
łeczne funkcjonujące na terenie mia-
sta - po pierwsze, będą chciały zaj-
mować się takimi zadaniami, a po 
drugie będą chciały zrezygnować ze 
wsparcia finansowego w innych ob-
szarach swojej działalności.           
 
Jak układała się Panu  współpra-
ca z Radą Miejską? 
 Bardzo dobrze. Cieszę się, że 
przez wszystkie lata mojego urzędo-
wania do wspólnej drużyny włącza-
li się niemal wszyscy radni, którzy 
w zgodzie i konstruktywnym dialo-
gu uczestniczyli w trudnej pracy sa-
morządowej na rzecz naszego mia-
sta.
 
 Czy należy Pan do jakiejś partii 
politycznej? 
 Jestem osobą bezpartyjną i nigdy 
na stanowisko burmistrza nie kan-
dydowałem z list partyjnych. Nie 
zamykam się jednak na współpracę 
z partiami politycznymi. Od począt-
ku swojego urzędowania starałem 
się realizować politykę zgody i 
współpracy ze wszystkimi środowi-
skami politycznymi i społecznymi. 
Dla nikogo nie zamykałem drzwi, a 
przynależność partyjna nie stanowi 
dla mnie żadnej przeszkody. Naj-
ważniejsze jest Sławno i rozwiązy-
wanie naszych lokalnych proble-
mów.

    Zadeklarował Pan swój ponow-
ny udział w wyborach samorządo-
wych. Jakie cele i  zadania stawia 
Pan przed sobą w przypadku po-
nownego wyboru na stanowisko 
burmistrza?
 W poczekalni na realizację cze-
ka projekt, na który otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 dot. przebudowy skwe-
ru między ulicami Matejki i Koper-
nika, gdzie obecnie  znajduje się 
czołg. Projekt ten obejmuje jeszcze 

To była moja najtrudniejsza kadencja - rozmowa 
z Krzysztofem Frankensteinem - burmistrzem Sławna
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TAKIE SĄ FAKTY:
1. Na terenie Sławna funkcjonują dwie Szkoły Podsta-
wowe: nr 1 i 3 oraz Gimnazjum Miejskie, które z mocy 
prawa ulega sukcesywnemu wygaszaniu. 
2. Likwidacja miejskiego gimnazjum to skutek refor-
my rządowej, którą samorząd zobowiązany jest wdro-
żyć w życie.
3. W następstwie reformy następuje wygaszanie miej-
skiego gimnazjum, przy równoczesnym wydłużeniu 
okresu kształcenia w dwóch miejskich szkołach podsta-
wowych z 6 do 8 lat.
4. Po zakończeniu reformy w 2019 roku, liczba dzieci 
w miejskim systemie kształcenia ulegnie znacznemu 
zmniejszeniu z racji przesunięcia dotychczasowego 
rocznika trzecich klas gimnazjum w kierunku szkolnic-
twa średniego. Oznacza to poważne zmniejszenie subwencji oświatowej, którą otrzymuje miasto z budżetu pań-
stwa, liczoną od każdego ucznia. 
5. Obecnie w dwóch miejskich szkołach podstawowych mamy już do czynienia z kształceniem ośmiu roczników, 
gdzie średnia ilość uczniów w klasie wynosi 21 osób, wszyscy nauczyciele mają pracę na pełnych etatach, a zaję-
cia odbywają się w systemie jednozmianowym. 
6. Utrzymanie tak korzystnych dla ucznia i nauczyciela rozwiązań w miejskich szkołach kosztuje sławieńskiego 
podatnika 3.000.000 zł rocznie ponad otrzymywaną subwencję oświatową z budżetu państwa.
7. Utworzenie trzeciej szkoły podstawowej, przy założeniu stworzenia klas dziesięcioosobowych we wszystkich 
placówkach, doprowadziłoby do zwiększenia wydatków na oświatę z 3 do min. 4,5 mln zł rocznie. Tak drastycz-
ny wzrost wydatków wiązałby się z koniecznością całkowitej likwidacji innych miejskich jednostek, np. Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sławnie oraz Sławieńskiego Domu Kultury.

PROSTUJEMY
 NIEPRAWDZIWE
 INFORMACJE!!!

1. Po reformie oświaty na terenie Sławna nie może                 
pozostać Szkoła Podstawowa nr 1, 2 i 3, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 2 nie istnieje od kilkunastu lat, a w jej 
miejsce zostało utworzone gimnazjum, które z mocy prawa ulega likwidacji. Oznacza to, że po reformie na tere-
nie Sławna może pozostać wyłącznie Szkoła Podstawowa nr 1 i 3.
2. Władze miasta nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nie podjęły żad-
nej decyzji dotyczącej zmiany siedziby tej szkoły. O tym jak w przyszłości będzie wyglądać miejska oświata oraz 
w jakim obiekcie będzie funkcjonować np. Szkoła Podstawowa nr 1 zadecydują wyłącznie rodzice uczniów w spe-
cjalnych ankietach.
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  W momence obejmowania sta-
nowiska przez burmistrza Krzysz-
tofa Frankensteina dług miasta 
oscylował w granicy 49%.  Na              
koniec drugiej kadencji, tj. w roku 
2014 zadłużenie miasta spadło już 
do 39,70%. W chwili obecnej za-

dłużenie w dalszym ciągu maleje i 
kształtuje się w granicach 32%. Do-
chody miasta sukcesywnie wzrasta-
ją - w 2015 r. wyniosły 38.049 
574,44 zł, zaś w 2018 r. dochody 
powinny zamknąć się na poziomie 
55.013 974,46 zł. 
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Zadłużenie miasta

budowę miejsca odpoczynku i re-
kreacji dla kajakarzy przy ul. Gdań-
skiej oraz zagospodarowanie skwe-
ru położonego pomiędzy kanałem 
miejskim a Gimnazjum. Na realiza-
cję tych zadań mamy czas do końca 
września 2019 roku.  
 Bardzo ważnym zadaniem,                
z którym chciałbym się zmierzyć                
w najbliższych latach jest sukce-
sywna modernizacja sławieńskiego 
cmentarza. Wymaga on już kom-
pleksowego remontu w postaci bu-
dowy alejek, oświetlenia, ogrodze-
nia, odwodnienia itp.  Z pewnością 
będziemy kontynuować misję prze-
budowy dróg na terenie całego mia-
sta. Priorytetem jest tutaj przebudo-
wa ul. Racibora, Kosynierów (od ul 
Sempołowskiej do ul. Ogrodowej), 
Basztowej (od ul. Skłodowskiej do 
ul. Matejki), Okrzei czy Żeromskie-
go. Należy jednak zdawać sobie 
sprawę, że skuteczność realizacji 
tych zadań oraz kolejność wykony-
wania prac będzie uzależniona od 
uzyskanego wsparcia zewnętrznego 
dla poszczególnych projektów, w 
ramach dostępnych konkursów. Bę-
dziemy aktywnie zabiegać o środki 
pomocowe na budowę bieżni tarta-
nowej na miejskim stadionie, celem 
poprawy warunków do uprawiania 
lekkiej atletyki oraz o remont ulic 
powiatowych na ternie Sławna tj.: 
Jagiełły, Chopina i Gdańskiej, nie 
wykluczając partnerstwa w ich re-
alizacji.  
 Jak widać zadań do zrobienia 
jest dużo i nie wiem czy wszystkie 
uda nam się zrealizować w ciągu 
najbliższych pięciu lat, niemniej 
jednak dołożę wszelkich starań, 
żeby tak się stało. 

  Dziękuję za rozmowę.■

25 milionów na inwestycje!!!
 W latach 2014-2018 sławieński 
samorząd wydał blisko  25 mln zł, 
by poprawić komfort życia miesz-
kańców. Do dyspozycji mieszkań-
ców przekazano, m.in.: nowocze-
sne kino, amfiteatr, plażowisko i 
wiele kompleksowo wyremonto-
wanych dróg, które radykalnie od-
mieniły wizerunek Sławna. Nie za-

pomniano również o miejskich za-
bytkach, włączając się w remont 
Kościoła Mariackiego oraz przy-
stępując do wymiany zniszczonego 
dachu ratusza. Pamiętano również 
o najmłodszych mieszkańcach na-
szego miasta i ich rodzicach -                  
w naszym mieście powstał nowo-
czesny miejski żłobek

Skutki reformy oświaty w Sławnie
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 Na początku 2016 roku Wo-
jewoda Zachodniopomorski zatwier-
dził ostateczną listę wniosków za-
kwalifikowanych do dofinansowania 
w ramach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019. Na wyso-
kim 4 miejscu, wśród 19 zgłoszo-

nych inwestycji w kategorii dróg 
gminnych, znalazła się inwestycja 
zgłoszona przez Miasto Sławno pn. 
„Przebudowa ulicy Koszalińskiej 
wraz ze skrzyżowaniem o ruchu 
okrężnym z ulicami: Józefa Cheł-
mońskiego, Polanowską, Pocztową i 
Jedności Narodowej w Sławnie”.  

Inwestycja  została zakwalifikowana 
do dofinansowania w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Zakres prac obejmował 
przebudowę nawierzchni jezdni ulic,  
budowę skrzyżowania o ruchu 
okrężnym, przebudowę oraz budowę 

pozostałych elementów ulic, takich 
jak: wysepki kanalizujące, pierścień 
ronda, wybrukowania, zjazdy, opa-
ski, zatoki postojowe, budowę kana-
lizacji deszczowej oraz budowę  
oświetlenia drogowego. Wartość in-
westycji to 1.697.367,92 zł. 

Przebudowa ul. Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym                
z ulicami: Chełmońskiego, Polanowską, Pocztową i Jedności Narodowej

PODSUMOWANIE INWESTYCJI 2014-2018
Jak zmieniło się Sławno?
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Remont odcinków ulic Mickiewicza, Chrobrego i Chopina
 Także w 2016 roku ruszyła przebudowa 
odcinków ulic Mickiewicza, Chrobrego i Chopina 
w Sławnie. Zakres robót obejmował roboty przy-
gotowawcze, tj. rozebranie istniejących zniszczo-

nych nawierzchni, krawężników i obrzeży, przy-
gotowanie podłoża/koryta pod ułożenie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni, prawidłowe zagęsz-
czenie, wykonanie warstw wierzchnich, regulację 

istniejących wpustów, włazów, zaworów itp. w 
celu dostosowania do nowej nawierzchni, humu-
sowanie i obsianie trawą. 

ul. Chopina

ul. Mickiewicza

ul. Chrobrego
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Przebudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 205 
 Przebiegająca przez miasto droga woje-
wódzka nr 205 została przebudowana w latach 2015-
2016. Chodzi o blisko 2-kilometrowy odcinek miej-
skiej drogi - od ulicy Łącznej (od zjazdu z obwodni-
cy) do skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Morskiej. 
Była to pierwsza inwestycja realizowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
     „Przygotowania do tej inwestycji trwały od po-
czątku mojego urzędowania. Można je podzielić na 
trzy etapy: w 2007 roku, gdy obejmowałem stanowi-
sko burmistrza, była to droga miejska. Wtedy kon-
centrowałem się na tym, aby przekazać ją do Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich, co nie było łatwym zada-

niem. W drugiej kadencji udało się wykonać całą do-
kumentację techniczną związaną z budową nowej 
drogi. To wiązało się ze sporymi wydatkami, ponie-
waż sama dokumentacja kosztowała około 300 tys. 
zł. Do tego doszły kosztowne podziały geodezyjne i 
wywłaszczenia, tak, aby można było wykonać wszyst-
kie zaplanowane skrzyżowania, zjazdy itp. Cała ta 
procedura zakończyła się wydaniem wszystkich po-
trzebnych zezwoleń. Dzięki temu zaczęliśmy praco-
wać nad wprowadzeniem tej inwestycji do planu wo-
jewódzkiego. 
       Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej 
konstrukcji drogi, wykonanie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa 

łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego, budo-
wę chodników, zatok autobusowych oraz zatok po-
stojowych, budowę elementów spowalniających 
ruch,  budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, 
przebudowę istniejących zjazdów, remont mostu nad 
rzeką Moszczenica, budowę oświetlenia rond, prze-
budowę linii energetycznych, przebudowę linii tele-
komunikacyjnych oraz wykonanie oznakowania pio-
nowego i poziomego. 
Roboty przy inwestycji, na zlecenie ZZDW Kosza-
lin, wykonywała firma Infrabud z Koszalina. War-
tość inwestycji to 11.475.229,02 zł z czego 93,70% 
środków pochodziła z Unii Europejskiej.
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Nowoczesny Żłobek Miejski w Sławnie
  W październiku 2016 roku oficjalnie 
otwarty został Żłobek Miejski w Sławnie. To 
pierwsza tego typu niezależna placówka w mie-
ście. Przypomnijmy, że sławieński samorząd po-
zyskał dotację w wysokości ponad 600 tysięcy 
złotych na utworzenie i prowadzenie miejskiego 
żłobka, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego 
konkursu na finansowe wspieranie instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. "MALUCH 

– edycja 2016”.
  Prace przy przebudowie budynku przedszkola 
trwały od początku lipca 2016 r. Projekt przebudo-
wy dostosował obecne pomieszczenia do przepi-
sów i standardów, jakie musi spełniać lokal, w 
którym ma być prowadzony żłobek. Powstały 
nowe pomieszczenia: kuchnia mleczna, kuchnia 
główna, sypialnie dla dzieci, łazienka oraz pokój 
opiekunek dziecięcych. Dodatkowo wykonano in-
stalację wody zimnej i ciepłej, instalację co, insta-

lację elektryczną. Zamontowany został również 
monitoring, a przebudowie poddany został plac 
zabaw i teren ogródka. 
 Nowo powstały żłobek przystosowany jest do 
przyjęcia 32 dzieci, w systemie ośmiogodzinnym. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 199 708,36 zł, 
z czego dofinansowanie projektu wyniosło 
618.959,00 zł.

toalety

 

szatnie

sypialnia
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sala zabaw

kuchnia

główny korytarz
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Miejskie plażowisko strzałem w „10”!
 Tegorocznego lata miejska plaża cieszyła się 
ogromną popularnością. Na początku sierpnia 
2017 r. oddano do użytku długo oczekiwaną inwe-
stycję, która  powstała w centrum Sławna, na tere-
nach rekreacyjnych przy stawach miejskich.  Od 
2016 roku trwały prace przygotowawcze pod re-
alizację tej inwestycji. 
 Projekt budowy plaży miejskiej obejmował 
m.in. roboty ziemne – wykopy, odwodnienie, for-
mowanie nasypów, plantowanie skarp i dna wyko-
pów, zabezpieczenie brzegów stawu, utworzenie 
plaży, montaż fontanny pływającej, wykonanie 

trawników parkowych, sadzenie drzew liściastych 
i iglastych, budowę boiska do siatkówki plażowej 
wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni  
alejek żwirowych i z kostki brukowej klinkiero-
wej, wykonanie oświetlenia terenu lampami par-
kowymi, montaż zewnętrznej kamery TVU oraz 
inwentaryzację powykonawczą wykonanych 
prac.  
 Wykonano także oczyszczenie zbiornika wod-
nego łącznie z usunięciem zalegających na dnie 
namułów. To miejsce uzupełniono piaskiem. Obok 
górki saneczkowej wykonano miejsce na ognisko 

z elementów betonowych, z otaczającymi siedzi-
skami. Wykonano także ogrodzenie terenu z bra-
mą wjazdową i furtkami.
 Dla bezpiecznego wypoczynku przebadano 
również wodę znajdującą się w zbiorniku - nadaje 
się ona do kąpieli. 
 Plażowisko czynne jest codziennie, od 15 maja 
do 15 września każdego roku, a korzystanie z nie-
go jest całkowicie bezpłatne. Inwestycję zrealizo-
wało Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjali-
stycznego Włodzimierz Olszewski  Sp. J. ze Sław-
na, za łączną kwotę 724.549,83zł. 
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Remont dachu sławieńskiego ratusza
W połowie 2016 roku rozpoczął się remont dachu 
budynku sławieńskiego ratusza.
Firma PPH Arkomet Sp. z o.o. z Mławy złożyła 
najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nie-
ograniczonego i zrealizowała roboty. Zakres prac 
obejmował rozbiórkę starego pokrycia dachowe-
go z dachówki ceramicznej karpiówki, łacenia po-
łaci dachowej, obróbek blacharskich, tj. pasów 

podrynnowych, rynien, rur spustowych, obróbek 
wykuszy z blachy cynkowej, wykonanie nadbitek 
dwustronnych krokwi,  wyrównania powierzchni 
dachu pod nowe pokrycie dachowe i ewentualne 
wzmocnienie krokwi, wykonanie ekranu z wyso-
koparoprzepuszczalnej membrany dachowej,              
wykonanie daszków wykuszy, wieżyczek, okapów 
dachu, wykonanie łacenia połaci dachowej pod 

nową dachówkę ceramiczną karpiówkę, wykona-
nie instalacji odgromowej, naprawa elewacja za-
chodniej skrzydła północnego budynku oraz in-
wentaryzację powykonawczą wykonanych prac. 
Wartość inwestycji to 1.004.198,34 zł.  

Kolejne etapy przebudowy największego zabytku w Sławnie
  Trwają prace remontowe przy murach 
zewnętrznych kościoła mariackiego w Sławnie.
 Przypomnijmy, że gruntowny remont zabyt-
ku jest możliwy dzięki dotacji  z funduszy Unii 
Europejskiej.  Projekt jest realizowany w                     
ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-
2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działa-
nie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Projekt opie-
wa na blisko 3 miliony złotych, z czego 2,5 mi-
liona stanowi dofinansowanie z UE, 200                         
tysięcy zł to dotacja od Starostwa Powiatowego 
w Sławnie, 200 tysięcy zł z Miasta Sławno, a po-
zostałe środki to wkład własny sławieńskiej   
parafii.
 Zaplanowane roboty konserwatorsko-  reno-

wacyjne obejmują oczyszczenie elewacji sła-
wieńskiego zabytku, konserwację ścian i okien 
oraz wymianę cegieł i fug. Prace potrwają do 
końca października 2018 roku. Nadzór inwe-

storski oraz konserwatorski nad inwesty-
cją pełni Zbigniew Kocur, a głównym wy-
konawcą robót została firma „Gorek Re-
stauro sp. z o.o.” z Warszawy.
 Prace prowadzone są pod nadzorem 
konserwatorskim, a nad stroną architek-
toniczno-historyczną czuwa zespół pod 
kierownictwem prof. Jadwigi Łukaszwicz. 
 Pozyskane środki to duża zasługa Fun-
dacji Renovatio Ecclesiae, która od 2012 
roku skutecznie zajmuje się remontem i 

współpracuje z parafią w doprowadzeniu do 
prawidłowego stanu technicznego sławieńskie-
go zabytku. Pierwszym etapem było opracowa-
nie dokumentacji projektowej i konserwator-
skiej, tj. badań geotechnicznych gruntu przy 
fundamentach, badań stratygraficznych ścian 
wewnętrznych, ekspertyz technicznych, projek-
tów remontu, kosztorysów. 
Później, corocznie, opracowywano wnioski o 
dofinansowanie kolejnych etapów renowacji,  
tj. skuwania zagrzybionych tynków wewnątrz 
obiektu i położenia nowych - wapiennych, re-
montu więźby dachowej prezbiterium, remon-
tu dachu wieży kościoła i ostatnio remontu da-
chu. 
 Przez 6 lat działalności fundacji, dzięki do-
brej współpracy z parafią, udało się pozyskać z 
różnych źródeł prawie 1 mln 200 tys. zł, które 
przeznaczono na dokumentację i renowację za-
bytku. Prace dofinansowane były z budżetów 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
środków zewnętrznych z UE, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego,  Powiatu Sławieńskiego, Miasta Sławno 
i  wpłat mieszkańców Sławna. 
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Metamorfoza miejskiego amfiteatru
W 2017 roku zakończono przebudowę miejskiego amfiteatru. Za-

kres prac obejmował rozbiórkę elementów konstrukcji budowlanych i 
ławek, przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej, wykona-
nie schodów,  zainstalowanie jednoosobowych krzesełek plastikowych, 
montaż balustrady z pochwytem stalowym, wykonanie chodników z 

kostki brukowej betonowej, wymianę ogrodzenia, wykonanie trawni-
ków parkowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym budowę 
przyłączy i instalacji, przebudowę kanalizacji sanitarnej,  wykonanie 
oświetlenia zewnętrznego oraz inwentaryzację powykonawczą wyko-
nanych prac. Wartość inwestycji wynosi  663.683,17zł.

  Modernizacja przejścia podziem-
nego na dworcu PKP w Sławnie do-
biegła końca.
  Polegała ona na wykonaniu nowej 
kamiennej posadzki, nowych okła-
dzin kamiennych na ścianach, malo-
waniu sufitu oraz wykonaniu okła-
dzin z tworzyw i aluminium. Reno-
wacji poddano także schody prowa-
dzące na perony, zaś nad zejściami 
do tunelu wykonano nowe wiaty. Tu-
nel oraz zejścia z peronów zostały 
zaopatrzone w nowe oświetlenie 
typu LED. Przy zejściach do tunelu 
wykonano oznakowania dotykowe w 
formie kostek ostrzegawczych 

„STOP”. Na posadzce tunelu wykona-
no linie prowadzące typu „TROP” 
oraz guziki ostrzegawcze „STOP”. 
Wewnątrz tunelu wykonano nowe 
odwodnienie posadzki. Dla poprawy 
warunków bezpieczeństwa w przej-
ściu podziemnym zainstalowano 
nowe windy, balustrady, platformę 
przyschodową oraz stacje wzywania 
pomocy SOS. Prace modernizacyjne 
wykonywał Zakład Usług Stocznio-
wych i Mostowych w Szczecinie. 
Koszt prac to około 1,3 mln zł, a 
środki pochodziły z budżetu Pol-
skich  Linii Kolejowych.

Modernizacja przejścia podziemnego PKP
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Utwardzenie ulic Rolnej i Kosynierów

	 W	2018	r.	utwardzono		ulicę	Rolną	i	Kosynierów	w	Sławnie.		Prace	polegały	na	wykonaniu	nowej	nawierzchni	z	płyt	betonowych	
typu	Jomb.	Roboty	wykonywała	firma	Drobet	ze	Sławna.	

Modernizacja wiaduktu na ul. Koszalińskiej
W maju 2017 roku zakończył 

się remont wiaduktu kolejowe-
go na ul. Koszalińskiej w Sław-
nie.

Na zlecenie PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., trwały prace re-
montowe przy wiadukcie. W ra-
mach inwestycji, realizowanej 
przez firmę APEX-ROBOZIEM ze 
S t a rga rd u ,   n a p raw i o n o  i 
wzmocniono konstrukcję wia-
duktu, wymieniono izolację 
oraz pomalowano całą kon-
strukcję.
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Kino na miarę XXI wieku

W pełni klimatyzowana sala, 
akustyczny system ścienny, ekran 
3D, nowe nagłośnienie i wygodne 
fotele – sławieńskie kino przeszło 
prawdziwą metamorfozę. 28 lute-
go 2018 roku oficjalnie otwarto 
nową sławieńską salę kinową.

„Udało się nam zbudować kino 
na miarę XXI wieku. Kino, na jakie 
czekali od dłuższego czasu miesz-
kańcy naszego miasta i przyjaciele 
z ościennych gmin powiatu” - mó-
wił podczas otwarcia Krzysztof 
Frankenstein - burmistrz Sławna.

Przypomnijmy, że w ub. roku 
ruszyły prace przy przebudowie 
sławieńskiego kina. Trzeci etap 
modernizacji odbywał się w syste-
mie zaprojektuj i wybuduj. Zakres 
prac obejmował prace projektowe 
– opracowanie projektu budowla-
nego, instalacji elektrycznych, in-

stalacji sanitarnych, akustyki sali. 
Następnie rozpoczęto prace bu-
dowlane, gdzie dokonano demon-
tażu i utylizacji boazerii oraz pod-
łogi. W następnej kolejności wy-
mieniono stolarkę okienną, prze-
budowano istniejącą podłogę, wy-
konano podkonstrukcję pod nowy 
sufit, położono nową wykładzinę 
dywanową, wykonano klimatyza-
cję i wentylację mechaniczną, zain-
stalowano nowe oświetlenie, uru-
chomiono system sygnalizacji po-
żaru oraz wykonano dokumentację 
powykonawczą prac. Całkowity 
koszt III etapu modernizacji kina 
wyniósł 982.813,00 zł, z czego do-
tacja celowa Miasta Sławno wynio-
sła 519.131,00 zł, wkład własny 
Sławieńskiego Domu Kultury w 
wysokości 263.683,00 zł oraz dofi-
nansowanie z Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej w wysokości 
200.000,00. Warto podkreślić, że 
tylko dwa kina w całej Polsce uzy-
skały tak wysokie dofinansowanie 
z PISF.

Kolejny IV etap obejmował pra-
ce akustyczne, tj. stworzenie syste-
mu akustycznego sufitu i ścian sali 
kinowej ,  wykonanie nowego 
oświetlenia kinowego oraz dosta-
wę i montaż nowych foteli. Całko-
wity koszt IV etapu modernizacji 
kina wyniósł 434.805,00 zł, z cze-
go dotacja celowa Miasta Sławno 
wyniosła 238.150,00zł, dofinanso-
wanie z Polskiego Instytutu Sztuki 
F i l m o w e j  w  w y s o k o ś c i                      
80.000,00 zł, a pozostała część to 
wkład własny Sławieńskiego 
Domu Kultury.

Jeszcze wcześniej, bo w 2016 
roku w sławieńskim kinie zainsta-

lowano nowy ekran cyfrowy, który 
umożliwia projekcję filmów 3D 
oraz nowe nagłośnienie. Wtedy 
łączny koszt modernizacji wyniósł 
221.400,00 zł, z czego dotacja celo-
wa Miasta  Sławno wyniosła 
72.000,00 zł, dofinansowanie z 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej w wysokości 90.000,00 zł oraz 
wkład własny Sławieńskiego 
D o m u  Ku l t u r y  w  w ys o ko ś c i 
59.400,00zł. W 2015 roku zakupio-
no projektor cyfrowy - łączny koszt 
m o d e r n i z a c j i  w y n i ó s ł                          
156.210,00 zł, z czego dotacja celo-
wa Miasta  Sławno wyniosła 
50.785,00zł, dofinansowanie z Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej w 
wysokości 63.500,00 zł oraz wkład 
własny Sławieńskiego Domu Kul-
tury w wysokości 41.925,00 zł. 
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Latem 2017 r. zakończyły się pra-
ce przy przebudowie odcinka Alei                
Zachodniej w Sławnie, na odcinku 
od F. Chopina do B. Chrobrego. 

Zakres inwestycji obejmował               
roboty ziemne – wykopy, formowa-

nie nasypów, plantowanie, obrobie-
nie skarp i koron nasypów, humuso-
wanie skarp z obsianiem trawą,                  
wykonanie nowej nawierzchni drogi 
i wjazdów z kostki brukowej betono-
wej, wykonanie ław i krawężników 

betonowych, przebudowę kanalizacji 
deszczowej, wykonanie oświetlenia 
drogowego oraz inwentaryzację po-
wykonawczą wykonanych prac.

Roboty  wykonywała  f i rma                      
P.P.U.H. FUKS Krystian Mendziak 

z Koszalina, która złożyła najko-
rzystniejszą ofertę w przetargu,                
oferując 166.814,35 zł za wykonanie  
inwestycji wraz z 60 miesieczną 
gwarancją. 

Odcinek Alei Zachodniej przed i po przebudowie. 

Aleja Zachodnia w nowej odsłonie

Remont ulic na Osiedlu Słupskim
 Od kilkunastu lat mieszkańcy Osiedla Słup-
skiego w Sławnie interweniowali w sprawie re-
montu ulicy 3 Maja, łączącej ulice Dębową i Mi-
kołaja Reja.
 W 2015 roku ruszyły pierwsze prace przy prze-
budowie powyższych ulic, zaś 10 listopada                  

2015 r. nastąpił odbiór prac od wykonawcy.
 W ramach przebudowy powstała  nowa  na-
wierzchnia jezdni ulic o łącznej długości ok. 0,5 
km, nowe zjazdy i dojścia do posesji, rozbudowa-
na została kanalizacja deszczowa, powstały nowe 
przyłącza energetyczne, a przestarzałe słupy 

oświetleniowe zostały zastąpione nowoczesnym 
oświetleniem ledowym.  
 Przebudową zajmowało się Przedsiębiorstwo 
Drogowe "Drobet" Tadeusz Broś ze Sławna. War-
tość robót wynosi 626 518,20 zł, a całość prac zo-
stała sfinansowana z budżetu miasta.
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Kolejne miliony dla Sławna!!!

 Aż 3.575.505,00 zł ze środków UE trafi do 
Sławna na kolejny etap modernizacji infrastruktu-

ry służącej do przetwarzania odpadów komunal-
nych pochodzących ze Sławna i okolic. 
 Na początku września spółka MPGKiM w 
Sławnie otrzymała informację o przyznanym do-
finansowaniu z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego działanie 3.7 Rozwój gospo-
darki odpadami komunalnymi na realizację in-
westycji pn. Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury mechaniczno-biologicznego przetwa-
rzania odpadów w Gwiazdowie. Projekt ten jest 
kontynuacją poprzednich już zrealizowanych in-
westycji.
 Zakres prac przewiduje rozbudowę istniejące-
go już placu kompostowego oraz budowę hali 
technologicznej służącej do segregacji odpadów. 
Dzięki wybudowanej hali będzie prowadzona 
skuteczniejsza segregacja i zmniejszy się pyle-
nie odpadów. Odpady będą zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi, dzięki temu 

zmniejszy się ilość odcieków oraz zwiększy się 
ochrona wód powierzchniowych i gruntowych. 

Rozbudowanie placu kompostowania umożliwi 
właściwe przetwarzanie odpadów i zoptymalizuje 
proces technologiczny celem uzyskania zwiększo-
nych efektów odzysku odpadów podlegających re-
cyklingowi. 
 Inwestycja zostanie dofinansowana w 85 %, co 
daje kwotę dofinansowania 3 575 504,88 zł. Cał-
kowita wartość inwestycji opiewa na 5 173 
965,90zł w tym cześć kwalifikowalna to 4 206 
476,34zł.
 To nie jedyne inwestycje i na pewno nie ostat-
nie, ponieważ spółka otrzymała również dofinan-
sowanie rzędu 85% na realizację projektu pn. 
”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 
kWp przez MPGKiM Sp.  z o. o. w Sławnie” w ra-
mach działania zwiększania wykorzystania źródeł 
odnawialnych. Wartość dofinansowania tej inwe-
stycji to kwota 175.100,00 zł, a całkowita wartość 
inwestycji to 253.380,00 zł. z czego 206000,00 zł 
jest to cześć kwalifikowalna. 

Spotkanie w sprawie targowiska miejskiego
 W sławieńskim ratuszu odbyło się spotkanie 
burmistrza Sławna z inwestorem - Panem Toma-
szem Nalepą - właścicielem firmy Nalepa Capital 
Trust oraz Marcinem Kwiatkowskim - prezesem 
firmy Krężel. Tematem rozmów była kwestia 
przebudowy targowiska.
 Spotkanie miało na celu zsynchronizowanie 
prac przy przebudowie targowiska oraz ulicy Mic-
kiewicza wraz z jej odnogami: ul. Bankową, Basz-
tową i Matejki w Sławnie. Przebudowa ulicy roz-
pocznie się 29 sierpnia 2018 r. Przeciągająca się 
sprawa przebudowy miejskiego targowiska to 
efekt wydłużających się rozmów z  właścicielami 
budek na targowisku oraz nanoszonych zmian w 
projekcie. Ponadto inwestor miał problem ze zna-
lezieniem wykonawcy robót.
 Aby przyśpieszyć ten proces Krzysztof Fran-
kenstein – burmistrz Sławna zainicjował spotka-
nie inwestora z Panem Marcinem Kwiatkowskim 
- prezesem firmy Krężel, która została wykonaw-

cą inwestycji przy ul. Mickiewicza. Obaj Panowie 
spotkali się i omówili ewentualną współpracę przy 
realizacji utwardzenia żuż-
lowej części targowiska 
oraz wykonaniu robót 
ziemnych. Wstępna dekla-
racja zakłada utwardzenie 
gruntu żużlowego targowi-
ska jeszcze w 2018 roku, a 
budowa galerii handlowej 
miałaby rozpocząć się na 
początku przyszłego roku.
 W dalszym ciągu aktu-
alna pozostaje kwestia 
handlujących osób na tym
teren ie .  Us ta lono ,  że                    
w trakcie prac budowla-
nych handlowcy przeniosą 
się na część asfaltową tar-
gowiska, zaś po zmoderni-

zowaniu tej części wrócą na nowy, utwardzony  
teren
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W połowie czerwca br. Premier 
RP Mateusz Morawiecki ogłosił, że 
rząd wesprze 433 samorządowe 
inwestycje w drogi lokalne. Dodat-
kowe pieniądze trafiły do 421 sa-
morządów na 433 inwestycje. Do 
15 kwietnia wojewodowie przyj-
mowali wnioski o dofinansowanie. 
W połowie maja przekazali wstęp-
ne listy do zaopiniowania Mini-
strowi Inwestycji i Rozwoju. Biorąc 
pod uwagę te opinie, wojewodowie 
przygotowali ostateczne listy za-
dań do wsparcia. Wśród inwestycji 
ostatecznych w województwie za-
chodniopomorskim był wniosek 
złożony przez sławieński samo-

rząd dot. przebudowy ulicy Mic-
kiewicza wraz z jej odnogami: ul. 
Bankową, Basztową i Matejki. W 
przypadku złożonego wniosku 
przyznano 80 procentowe dofinan-
sowanie wartości całego projektu, 
który szacowany jest na 2 684 
845,19zł , z czego dofinansowanie 
wyniosło 2.127.555,00 zł. 

 14 sierpnia 2018 roku w sła-
wieńskim ratuszu doszło do podpi-
sania umowy na realizację inwe-
stycji z wyłonionym wykonawcą 
-  firmą Krężel Sp. z o.o. z Kobylni-
cy, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę oferując 2.650.104,94 zł za 
wykonane robót wraz z okresem 

gwarancji na 60 miesięcy.  Zakres 
prac obejmuje, m.in.  roboty przy-
gotowawcze, tj. rozebranie istnie-
jących zniszczonych nawierzchni, 
krawężników i obrzeży, przygoto-
wanie podłoża pod ułożenie 
warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni, wykonanie warstw 
wierzchnich, regulację istniejących 
wpustów, włazów, zaworów, stud-
ni teletechnicznych, wykonanie no-
wej kanalizacji deszczowej wraz z 
przyłączami, humusowanie i obsia-
nie trawą, wykonanie nowych na-
sadzeń drzew w ilości takiej samej, 
jak drzewa wycięte (gatunku głogi 
białe i czerwone), dostawę i mon-

taż koszy ulicznych oraz inwenta-
ryzację geodezyjną powykonawczą 
wykonanych prac. Warto zazna-
czyć, że podwykonawcą robót jest 
sławieńska firma - PBS Olszewscy 
i Synowie. 

Powyższa inwestycja realizowa-
na jest dzięki uzyskanemu dofi-
nansowaniu z Rządowego Progra-
mu na rzecz Rozwoju oraz Konku-
rencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. 

Prace przy przebudowie ulic 
mają rozpocząć się jeszcze w sierp-
niu br. a ukończenie zaplanowane 
jest na połowę grudnia 2018 roku.

Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z jej odnogami: 
ul. Bankową, Basztową i Matejki staje się faktem



Inwestycje www.facebook.com/MiastoSlawno

Informator Urzędu Miejskiego - 2018 17

Remont ul. Kopernika zmierza ku końcowi
Z początkiem czerwca rozpo-

częły się pierwsze prace przy prze-
budowie ul. Mikołaja Kopernika 
wraz ze skrzyżowaniami i czę-
ścią ul. Jana Matejki w Sławnie. 
To efekt pozyskanego dofinan-
sowania w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Pod koniec 2017 
roku sławieński samorząd zło-
żył wniosek o dofinansowanie. 
Wnioski pozytywnie ocenione 
pod względem formalnym zo-
stały poddane ocenie meryto-
rycznej. W wyniku prac Komisji 
powstała wstępna lista rankin-
gowa zawierająca drogi gminne 
i drogi powiatowe. Na dziesią-
tym miejscu na ww. liście zna-
lazł się wniosek złożony przez 

Miasto Sławno pn. Poprawa infra-
struktury drogowej Miasta Sławno 
poprzez przebudowę ulicy Mikoła-

ja Kopernika wraz ze skrzyżowa-
niami i częścią ulicy Jana Matejki. 

W chwili obecnej trwają końcowe 

prace przy przebudowie kanalizacji 
deszczowej. Całkowity zakres prac 
obejmuje m.in. wymianę nawierzch-

ni jezdni ulic, przebudo-
wę chodników, przebudo-
wę kanalizacji deszczo-
wej wraz ze studniami 
oraz wpustami deszczo-
wymi, wykonanie nowe-
go oświetlenia drogowe-
go oraz inwentaryzację 
powykonawczą prac. 
Długość remontowanego 
odcinka to 471m.

Wartość inwestycji to 
2.350.226,51zł, z czego 
900.627,23zł pochodzi z 
Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infra-
struktury drogowej na 
lata 2016-2019.

Nowa ulica Podgrodzie
 W cieniu wielkich miejskich inwestycji 
drogowych  powstała nowa ulica - Podgro-
dzie, łącząca ul.  Mikołaja Kopernika z                  
ul. Adama Mickiewicza. Nazwa Podgrodzie 
nawiązuje do rewitalizacji  Starego  Miasta  
Sławno.  Teren, na  którym  ta  ulica  się  
znajduje  mieścił  się  poza murami  miejski-
mi (jednak w ich  bezpośrednim  sąsiedz-
twie),  których  wewnętrzny  pierścień wy-
znacza   w przybliżeniu  ulica  Basztowa.    
 Nowa ulica jest drogą dojazdową do 
nowo powstających w tej części budynków,  
a co za tym idzie zaszła potrzeba przypo-
rządkowania tym bydynkom punktów adre-
sowych. Roboty przy budowie nowej ulicy 
wykonywała firma Drobet - Tadeusza Bro-
sia ze Sławna.
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Sławno ma uzdolnioną młodzież. Wręczono Sukcesy 2014-2018

 Już po raz czwarty burmistrz Sławna Krzysztof 
Frankenstein oraz Edyta Szczygielska - Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Sławnie przyznali wy-
różnienia dla sławieńskiej młodzieży za szczegól-
ne osiągnięcia w trzech kategoriach: nauce, kultu-
rze i sporcie. Uroczystość odbyła się w nowocze-
snej sali kinowej Sławieńskiego Domu Kultury w 
obecności rodziców wyróżnionych, radnych miej-
skich i zaproszonych gości.
 W nauce wyróżnienie otrzymali: Anna Pacz-
kowska, Wiktoria Niewielska, Oliwia Hennig, Oli-
wia Mutka oraz Aleksandra Kowalczyk. W kate-
gorii kultura otrzymali: Maja Stojewska, Zespół 
Taneczny Gracja, Karolina Laskowska oraz Ze-
spół Taneczny Finezja. W sporcie wyróżnienie 
otrzymali: UKS Lider Sławno, Kamil Roman, 
Antoni Jabłoński oraz Maria Marcinkowska z 
UKS OSiR Badminton Sławno, a także Gracjan 
Sroka, Maksymilian Karpiński oraz Jan Gostom-
czyk z MKS Święc Sławno. Dyplomy otrzymali 
także opiekunowie i trenerzy: Anna Marciniak-
Zielińska, Agnieszka Bugajska, Adrian Zieliński, 
Krzysztof Michalik, Renata Pietruszka, Szymon 
Biegajski i Leszek Kapała. Wszystkim wyróżnio-
nym burmistrz życzył kolejnych sukcesów oraz 
wręczył okolicznościowe grawertony. Całą uro-
czystość prowadziła przewodnicząca Rady Miej-
skiej Edyta Szczygielska, a występami artystycz-
nymi galę uświetnili: Karolina Laskowska, Daria 
Derlińska oraz Maja Stojewska. 
 Po gali sukcesy 2014-2018 Krzysztof Franken-
stein podsumował również pracę sławieńskiego 
samorządu w ostatnich czterech latach, przedsta-
wiając zrealizowane inwestycje oraz najważniej-
sze wydarzenia kulturalno-sportowe.

DZIEDZINA  NAUKA
Anna Paczkowska

Anna Paczkowska uczennica klasy III biologicz-
no- chemicznej Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w 
Sławnie uzyskała w roku szkolnym 2017/2018 

średnią ocen 6.0. Wykazała się ogromnym pozio-
mem wiedzy i umiejętności zarówno w konkur-
sach przedmiotowych jak i konkursach organizo-
wanych przez inne placówki oświatowe, arty-
styczne, społeczne i samorządowe, zdobywając 
liczne nagrody, wyróżnienia oraz  tytuły finalistki 
w wojewódzkich konkursach. Z powodzeniem się-
ga po pióro, by zmierzyć się z poezją, o czym 
świadczy nagroda: Brązowa Muszla w powiato-
wym konkursie liryki morskiej. W szkolnych kon-
kursach osiąga najwyższe lokaty. Jej największe 
osiągnięcia to: Finalistka wojewódzkiego konkur-
su biologicznego, Finalistka wojewódzkiego kon-
kursu geograficznego, Wyróżnienie w kategorii 
Kadet w  międzynarodowym konkursie matema-
tycznym Kangur, Brązowa muszla w powiatowym 
konkursie liryki morskiej. 

Wiktoria Niewielska

 Wiktoria Niewielska  uczennica klasy III biolo-
giczno-chemicznej Gimnazjum Miejskiego Nr 1 
w Sławnie uzyskała w roku szkolnym 2017/2018 
także średnią ocen 6.0. Dzięki systematycznej pra-
cy i rozwijaniu swoich różnorodnych zaintereso-
wań osiągnęła wiele sukcesów w konkursach 
przedmiotowych, zdobywając liczne nagrody, wy-
różnienia i tytuł finalistki w rejonowym konkursie 
chemicznym. Do uzyskania wzorowych wyników 
w nauce przyczyniły wysokie miejsca w licznych 
konkursach z przedmiotów ścisłych, przyrodni-
czych jak i humanistycznych. Wiktoria w różnych 
konkursach zajmuje czołowe lokaty. 

Oliwia Hennig
Oliwia Hennig w roku szkolnym 2017/2018 
uczęszczała do klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie. Jest 
uczennicą, która zawsze wzorowo wypełnia obo-
wiązki szkolne. Oliwia prezentuje wysoką kultu-
rę osobistą, aktywnie uczestniczy w życiu spo-
łeczności szkolnej i lokalnej. Angażuje się w wie-
le uroczystości szkolnych oraz miejskich. Repre-
zentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i za-
wodach sportowych. W roku szkolnym 2017/2018 
Oliwia osiągnęła wiele sukcesów regionalnych i 
wojewódzkich. Oliwia chętnie współpracuje z in-
nymi, zawsze jest gotowa do niesienia pomocy i 
często angażuje się w prace na rzecz klasy i szko-

ły. Z dużym zaangażowaniem udziela się w Szkol-
nym Wolontariacie ,,Jedyneczka”. Oliwia niewąt-
pliwie może być wzorem do naśladowania dla in-
nych. Do jej największych sukcesów należy:                     
I miejsce w XXV Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My-XXI wiek”,                
I miejsce w Regionalnych Zawodach w Tenisie 
Stołowym dziewcząt, III miejsce  Regionalnych 
Zawodach w Mini Piłce Ręcznej, Laureatka Miej-
skiego Konkursu Muzycznego ARA, III miejsce 
w powiatowym konkursie na film profilaktyczny 
Via Vitae.

Oliwia Mutka

 Oliwia Mutka w roku szkolnym 2017/2018 
uczęszczała do klasy VIIb Szkoły Podstawowej   
nr 1 w Sławnie. Jest uczennicą bardzo aktywną.             
Z dużym zaangażowaniem udziela się w Szkol-
nym Kole Caritas ,,Jedyneczka”, Samorządzie 
Uczniowskim oraz we wszystkich innych impre-
zach szkolnych i lokalnych. Bierze udział w im-
prezach charytatywnych i kiermaszach, reprezen-
tuje szkołę w licznych konkursach, zdobywając 
przy tym wyróżnienia i nagrody. Od najmłodszych 
lat aktywnie uczestniczy oraz zachęca innych do 
uczestnictwa w różnych akcjach organizowanych 
corocznie na terenie szkoły i miasta. Oliwia jest 
wzorową uczennicą. Szanuje i rozwija dobre                
tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, 
przejawia troskę o mienie szkoły, własność spo-
łeczną i indywidualną. Zawsze punktualna i zdy-
scyplinowana, o wysokiej kulturze osobistej.               
Oliwia jest także Absolwentką Szkoły Muzycznej 
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I st. w Sławnie, którą ukończyła w tym roku 
szkolnym z wyróżnieniem. Jest wszechstronnie 
uzdolnioną uczennicą, która angażuje się w wiele 
imprez kulturalnych oraz sama inicjuje ciekawe 
akcje. Osiągnięcia Oliwii, jej  zaangażowanie spo-
łeczne i postawa wolontariusza sprawia, że jest 
ona wzorem do naśladowania dla rówieśników 
oraz młodszych koleżanek i kolegów. Jej główne 
osiągnięcia to m.in.: Laureatka konkursu genealo-
gicznego organizowanego przez  Zachodniopo-
morskie Towarzystwo Genealogiczne i Kurato-
rium Oświaty w  Szczecinie, I miejsce w konkur-
sie „Wiedza o M. Skłodowskiej – Curie”, I miej-
sce w szkolnym konkursie matematycznym dla 
klas VII, udział w  matematycznym konkursie re-
jonowym. 

Aleksandra Kowalczyk

 Aleksandra Kowalczyk czwarty rok z rzędu 
otrzymała tytuł uczennicy roku uzyskując najwyż-
szą średnią ocen w szkole. W ciągu dwóch lat zdo-
była tytuły laureata wojewódzkich kuratoryjnych 
konkursów przedmiotowych: dwukrotnie z języka 
polskiego oraz z matematyki, co umożliwia jej 
zwolnienie z egzaminu ośmioklasisty z tych 
przedmiotów oraz pierwszeństwo przyjęcia do 
wybranej szkoły ponadpodstawowej w kraju.                 
W klasie IV i V tej zdobywała również tytuły lau-
reata a także zwycięzcy w ogólnopolskich konkur-
sach z języka angielskiego (1 miejsce w ogólno-
polskim konkursie Galileo 2015 z języka angiel-
skiego zorganizowanym przez Centrum Edukacji 
Szkolnej dla klas IV, 3 miejsce w ogólnopolskim 
konkursie Galileo 2015 z języka angielskiego dla 
klas V-tych). Osiąga również sukcesy w sporcie 
(lekkoatletyka – skok wzwyż, biegi). W roku 
2016/17 zdobyła tytuł sportowca roku. Najwięk-
sze sukcesy Aleksandry to: I miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Galileo 2015 z języka angiel-
skiego, wynik bardzo dobry w międzynarodowym 
konkursie Kangur Matematyczny, Tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Ma-
tematycznego  2016/2017 i 2017/2018, I miejsce 
w Mistrzostwach Województwa Młodzików w 
skoku wzwyż.

Maja Stojewska
Maja Stojewska jest uczennicą klasy IIC Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sławnie. Jej przygoda z akro-
batyką zaczęła się dość prozaicznie jak na dzisiej-
sze czasy bo, od filmików na YouTube które oglą-
dała z niezwykła zawziętością i z coraz lepszymi 
efektami powielała figury akrobatyczne obejrzane 

w serwisie YouToube. W listopadzie zeszłego roku 
rozpoczęła treningi pod okiem zawodowych tre-
nerów. Obecnie jest pod opieką p. Eweliny Nidz-
gorskiej, która jest właścicielem i trenerem szko-
ły tańca „S-ten” w Darłowie, gdzie w niezwykle 
krótkim czasie pani Ewelina zdołała ułożyć indy-
widualny układ dla Mai, oraz przygotować ją do 
pierwszych zawodów, które odbyły się 7 kwietnia 
tego roku w Amber Expo w Gdańsku pod nazwą 
Debiuty Fit- Kid & Fitness Aerobic, w których 
Maja zajęła II miejsce. Dzień później w tym sa-
mym miejscu Maja wzięła udział w VI Mistrzo-
stwach Polski Fit-KId & Fitness Aerobic. w któ-
rych ku wielkiemu zaskoczeniu i radości zajęła III 
miejsce i tym samym zakwalifikowała się Mi-
strzostw Europy które odbyły się 12 maja w Za-
grzebiu - stolicy Chorwacji. Był to pierwszy wy-
jazd Mai poza granice Polski i niespełna 8 letnia 
wówczas dziewczynka udała się tam sama bez 
swoich rodziców tylko pod okiem swojej trenerki 
p. Eweliny czym wykazała się niezwykła odwagą. 
Z Chorwacji Maja również powróciła z tarczą, bo 
zajęła tam  III miejsce w  Mistrzostwach Fitness 
Fit-Kid & Fitness Aerobic. Na następny sukces 
Mai nie trzeba było długo czekać bo już 9 czerw-
ca br. reprezentowała swoją Szkołę Podstawową 
nr  3 w Sławnie w  Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Szkół Fitness Fit-Kid & Fitnes Aerobic na których 
również zajęła wysokie bo II miejsce. W chwili 
obecnej Maja przygotowuję się do Mistrzostw 
Świata które odbędą się 24- 25 listopada. Jednak 
akrobatyka, choć główne, to nie jedyne zaintere-
sowania Mai bo ta mała ciałem ale wielka duchem 
dziewczynka trenuje również taniec Break Dance 
i biorąc udział w zawodach również zajmowała 
czołowe miejsca. III miejsce w 7 mistrzostwach  
Pomorza  Brek Dance w kat. b-girl Junior w Dar-
łowie, oraz III miejsce w zawodach które odbyły 
się w Polanowie pod nazwą „Polanowski Styl” w 
kategorii b-girl do lat 10.

Zespół taneczny GRACJA
Zespół Gracja został założony w 2008 roku reali-
zując program zatytułowany „GRACJA - szkoła 
tańca i dobrych manier”.  Już w pierwszym roku 
działalności tanecznej zespół został Laureatem 
Miejskiego Przeglądu Tanecznego ARA oraz re-
prezentował  Sławno na Powiatowym Przeglądzie 
Tańca w Darłowie. Z biegiem lat zainteresowanie 
tańcem rosło i zespół stał się bardzo liczny, toteż 
utworzono drugą grupę, a potem trzecią i czwartą. 
Zespół „Gracja” ma na swoim koncie liczne osią-
gnięcia zdobyte na turniejach, przeglądach i festi-
walach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ze-

spół zdobył I miejsce na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Tańca w Bułgarii w 2017 r., I miejsce na 
Międzynarodowym Festiwalu Tańca we Włoszech 
w 2016 r., a w ub. miesiącu zespół zajął II lokatę 
na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Lido Di 
Jesolo we Włoszech. Zespół cyklicznie brał udział 
we wszystkich uroczystościach miejskich i lokal-
nych: Sławieński Dzień Dziecka, Dni Sławna, 
Mundurowi dla..., Dni Papieskie, WOŚP, Maraton 
Fitness, koncertach charytatywnych. Zespół został 
wyróżniony przez Burmistrza Miasta Sławno pod-
czas uroczystości „Sukcesy 2010-2014”. Zespół 

współpracuje z zespołem tanecznym z miasta part-
nerskiego Rinteln oraz Ribnitz Damgarten. Zespół 
bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach 
prowadzonych przez najlepszych instruktorów: 
Rafał Maserak, Przemysław Wojszel - taniec to-
warzyski, Maja Majerowska - gimnastyka arty-
styczna, Adam Łukowski - choreograf teatralny i 
telewizyjny. Założyciel zespołu - dyplomowany 
nauczyciel tańca - Anna Marciniak-Zielińska z ca-
łym przekonaniem wyznaje zasadę, iż marzenia 
nie mają granic, toteż trwają przygotowania do 
Młodzieżowych Mistrzostw Świata w kategorii 
formacje taneczne. Największe osiągnięcia zespo-
łu to:
•I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
w Bułgarii w 2017 r.
•I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
we Włoszech w 2016 r.
•II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tań-
ca w Lido Di Jesolo w 2018
•Wyróżnienie w Międzynarodowym Dziecięcym 
Festiwalu Tańca w Koninie
•Laureaci Miejskiego Przeglądu Tanecznego ARA
•Wyróżnienie Burmistrza Miasta Sławno „Sukce-
sy 2010-2014.

Karolina Laskowska
Karolina Laskowska naukę gry na flecie rozpoczę-
ła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej 
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I i II st. w Słupsku Filia w Sławnie w klasie fletu 
mgr Agnieszki Bugajskiej. Obecnie uczęszcza do 
VI klasy PSM I st. w Sławnie.  Karolina jest wy-
bitnie uzdolniona muzycznie i od samego począt-
ku nauki wykazywała niezwykłe zaangażowanie 
w naukę gry na flecie. Jest uczestniczką i laureat-
ką wielu konkursów oraz przesłuchań na szczeblu 
ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku 2017 
została wytypowana do koncertu z Orkiestrą Pol-
skiej Filharmonii Sinfonia Baltica dla najlepszych 
uczniów PSM I i II st. w Słupsku. Swoje umiejęt-
ności doskonali na licznych kursach, warsztatach 
i lekcjach otwartych prowadzonych przez wybit-
nych pedagogów z Polski i zagranicy. Chętnie wy-
stępuje na koncertach szkolnych i pozaszkolnych 
m. in. Darłowie, Koszalinie, Bytowie, Słupsku 
oraz Bad Doberan /Niemcy/. Karolina odnosi co-
rocznie liczne sukcesy na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej, m.in. zajmując II miejsce w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Rising Stars” w Ber-
linie, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mu-
zyczne e-Konfrontacje Młodych” w Koszalinie,              
I miejsce  w Międzynarodowym Konkursie w ka-
tegorii Muzyka Współczesna Great Composers 
Competition Series, wyróżnienie w VI Międzyna-
rodowym Konkursie fletowym „Severino Gazzel-
loni” w Pescarze,  nagroda w Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym „Grand Prize Virtuoso” w 
Rzymie, II miejsce w Międzynarodowym Konkur-
sie Fletowym w  Saronno we Włoszech, I miejsce 
w  Międzynarodowym Konkursie Internetowym 
w Serbii oraz I miejsce  i Nagroda Specjalna za 
najwyższą punktację w I Regionalnym Konkursie 
Fletowo -Klarnetowym w Goleniowie. 

Zespół taneczny Finezja

Zespół taneczny Finezja działający przy OSiR w 
Sławnie powstał w 2012r. Jego założycielem jest 
Adrian Zieliński, zawodowy tancerz, nauczyciel 
wychowania fizycznego, wykładowca Uniwersy-
tetu III wieku. Swoje umiejętności nabył podczas 
kursów, również zagranicznych: USA,Niemcy, 
Włochy. Tytuł instruktora tańca towarzyskiego 
oraz salsy ukończył w Egurolla Dance Studio w 
Warszawie.  W zespole Finezja prowadzi wiele 
grup tanecznych. Najmłodsi tancerze mają 2,5 
roku. Trenują w wielu grupach: tańca towarzy-
skiego, formacji tanecznych, tańca nowoczesnego 
z akrobatyką, latino ladies, tańca użytkowego oraz 
disco kids. Największym sukcesem zespołu jest 
zdobycie I miejsca na międzynarodowym festiwa-
lu tanecznym w Bułgarii w 2017r, I miejsce na 
międzynarodowym festiwalu tańca we Włoszech 
2018r., I miejsce w ogólnopolskim turnieju tańca 

o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów,  I miejsce w 
ogólnopolskim turnieju tańca w Szczecinie, I 
miejsce w ogólnopolskim turnieju tańca w Poli-
cach oraz I miejsce w ogólnopolskim turnieju tań-
ca w Białogardzie. Tancerze biorą udział w wielu 
szkoleniach. Współpracujemy z miastami partner-
skimi Rinteln oraz Ribnitz-Damgarten w Niem-
czech, gdzie dzieci uczestniczą w warsztatach ta-
necznych i festiwalach tańca. Niejednokrotnie do-
skonalimy swoje umiejętności pod okiem naj-
większych gwiazd sceny tanecznej m.in. Pana Ra-
fała Maseraka,który zaprosił naszych tancerzy do 
studia nagrań tańca z gwiazdami. Organizują tak-
że kolonie, na których choreografami są finaliści 
takich programów jak You Can Dance.

UKS LIDER SŁAWNO

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Sławno po-
wołany został 22 lipca 2016 roku z inicjatywy 
Szymona Biegajskiego - osoby związanej z piłką 
ręczną od najmłodszych lat dziecięcych, począt-
kowo jako zawodnik, później jako sędzia, a aktu-
alnie jako sędzia ligowy na poziomie 1. ligi i tre-
ner z uprawnieniami instruktora piłki ręcznej. Pan 
Szymon mieszka w Sławnie od stycznia 2014 
roku i od samego początku pobytu w naszym mie-
ście miał w planach stworzyć uczniowski klub 
sportowy. Początkowo jego aktywność w popula-
ryzacji szczypiorniaka  obrała jednak nie co inny 
kierunek. To z jego inicjatywy zorganizowany zo-
stał dwumecz z okazji 5-lecia hali widowisko-
sportowej przy ulicy Sempołowskiej w którym 
brały udział zespoły żeńskiej Superligi z Koszali-
na i Gdyni. Pomagał również półtora roku później 
przy organizacji meczu Wybrzeża Gdańsk (z po-
chodzącym ze Sławna Dawidem Nilssonem w 
składzie) z GAZ Systemem Pogonią. W ostatnich 
latach Pan Szymon Biegajski cyklicznie współor-
ganizuje turnieje piłki ręcznej, zapraszając do 
Sławna ekstraklasowe zespoły. W każdym spotka-
niu sławieńska hala jest wypełniona po brzegi, co 
pokazuje, że mieszkańcy naszego miasta wiedzą 
co to jest piłka ręczna i chcą ją oglądać. Założe-
niem działalności UKS LIDER jest praca zarów-
no z dziewczętami jak i chłopcami. Początkowo w 
formie gry i zabawy, a następnie w formie rywali-
zacji międzyklubowej w rozgrywkach wojewódz-
kich, a także ogólnopolskich.  Klub odnosi liczne 
sukcesy na arenie lokalnej i wojewódzkiej, zdoby-
wając m.in.III miejsce w ogólnopolskim turnieju 
Gniezno CUP, IV miejsce w ogólnopolskim tur-
nieju Szczecin CUP, I miejsce o Puchar Starosty 
Świdwińskiego,  I miejsce w ogólnopolskim tur-

nieju o Puchar Prezesa Opty Mielno oraz VIII 
miejsce w międzynarodowym turnieju o puchar 
burmistrza Mielna.

U K S  B A D M I N T O N 
SŁAWNO

 Wśród zawodników z licencjami sukcesy na 
arenach krajowych odnosi Antoni Jabłoński awan-
sując do Finałowych faz Mistrzostw Polski, wy-
grywając lub zajmując miejsca na podium turnie-
jów ogólnopolskich. Antoni kroczy drogą wyzna-
czoną przez Nestora Gabrysiaka, który awansował 
z naszego klubu do Kadry Narodowej juniorów i 
obecnie jest uczniem Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego w Białymstoku. Na Antonim wzorują się 
młodzicy młodsi – Maria Marcinkowska i Kamil 
Roman, którzy zasmakowali już nie raz w ogląda-
niu przeciwników z najwyższego stopnia podium 
zawodów rangi krajowej. Aktualnie najlepiej spi-
sują się reprezentując  UKS Badminton Sławno 
Junior Młodszy – Antoni Jabłoński w grze poje-
dynczej i mixcie z Amelią Grygułą FB Polanów. 
Młodzik Młodszy Kamil Roman w grze pojedyn-
czej, deblu z Michałem Makuchowskim LUKS 
,,Krokus’’ Góralice, mixcie z Marią Marcinkow-
ską , która wspaniale radzi sobie też w deblu z 
Martyną Ziętek LUKS ,,Krokus’’ Góralice. Wszy-
scy ww. zawodnicy  zajmują wysokie miejsca na 
listach rankingowych Polskiego Związku Badmin-
tona, dające bezpośredni awans do MP. Klub co-
rocznie jest współorganizatorem  cyklicznej  im-
prezy Biała Lotka Sławna. Pod patronatem Burmi-
strza Miasta Sławno i sponsorowanej przez Komi-
sję przeciwdziałania alkoholizmowi  i Bank Spół-
dzielczy Sławno. Zawody obejmują grupy:  dzie-
ci od przedszkola do trzeciej klasy, młodzików  od 
czwartej do szóstej klasy SP, juniorów od siódmej 
do ósmej SP,  najstarszej Seniorskiej  bez ograni-
czenia górnej granicy wieku.  Cykl zawodów 
obejmuje do siedmiu rund,  zakończonych Otwar-
tymi Mistrzostwami Sławna. Nasi Dorośli zawod-
nicy występują też z powodzeniem w turniejach  
regionalnych dedykowanych Amatorom - ,,Netto 
Cup’’  w Szczecinie,  Otwarte Mistrzostwa Gdań-
ska , turnieje w Kołobrzegu , Polanowie iSzcze-
cinku.

Antoni Jabłoński
Antoni Jabłoński to członek Kadry Województwa 
Zachodniopomorskiego.  Antoni Jabłoński w mi-
xcie z Amelią Grygułą został Mistrzem OTK,  w 
deblu z Jakubem Kolasińskim MLKS Solec Ku-
jawski  i grze pojedynczej został srebrnym meda-
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listą.  W  drużynowych Mistrzostwa Polski Woje-
wództw Antoni Jabłoński z drużyną juniorów wo-
jewództwa zachodniopomorskiego został zdobyw-
cą brązowego medalu.   Podczas OOM Wielkopol-
ska 2018  zachodniopomorskie reprezentował An-
toni Jabłoński, w grze mieszanej z Amelią Grygu-
łą FKB Polanów i dotarli do 1/16 finałów, gdzie 
musieli uznać wyższość  późniejszych Mistrzów 
Polski Juniorów Młodszych  - Kajetan Jeziak/Do-
minika Chojnacka z PTS Puszczykowo. Z dwoma 
srebrnymi medalami zakończył rywalizację w Po-
lanowskim turnieju juniorów Antoni Jabłoński.  
Nasz junior młodszy U17 (rywalizował w katego-
rii starszej – juniorów U19) wywalczył medale w 
grze pojedynczej i deblu z Jakubem Górskim SSB 
Sulęcin. W czerwcu 2017 roku podczas Victor  In-
ternational Junior Cup – Hamburg 2017 zdobył 
srebrny medal w deblu z Jakubem Bolestą. 

Kamil Roman

Kamil Roman to również członek  Zachodniopo-
morskiej Kadry Wojewódzkiej. Na mocno obsa-
dzonym turnieju w Imielinie – Bieruniu , Kamil 
Roman w parze z Michałem Makuchowskim zaję-
li II miejsce (Mistrzowskiego miejsca na podium 
pozbawiła ich para reprezentacyjna z Ukrainy – 
Oleksandr Chyrun / Danilo Maks ). Indywidualnie 
Kamil tuż za podium .  W  Międzywojewódzkie 
Mistrzostwach Młodzików Kamil Roman w rywa-
lizacji Młodzików województw – Wielkopolskie-
go i Zachodniopomorskiego został Mistrzem i Wi-
cemistrzem Międzywojewódzkich Mistrzostw.  
Kamil został Mistrzem MMM w grze mieszanej 
– medal wywalczył w mixcie z Martyną Kowal-
czyk. Srebrny Medal , to osiągnięcie debla – Ka-
mil Roman / Michał Makuchowski.   W Drużyno-
wych Mistrzostwach Polski Województw w                  
Kędzierzynie-Koźlu  zajął IV miejsce z reprezen-
tacją zachodniopomorskiego. Podczas turnieju                          
fairPlayce CUP U-13 Poznań  Kamil z Michałem 
Makuchowskim  zwyciężyli w rywalizacji debli-
stów. W grze mieszanej z Moniką Wojniak zajęli 
II miejsce. W Victor  International Junior Cup – 
Hamburg 2017 para mieszana – Kamil Roman / 
Maria Marcinkowska  zdobywa Brązowy Medal 
w kategorii U11 (zawodnicy młodsi niż 11 lat ). 
W następnej kolejności Kamil zdobywa brąz w  
grze pojedynczej.  Kamil w parze  z Ole Grone 
(Niemcy)  stanął ponownie na trzecim stopniu po-
dium. 

Maria Marcinkowska
Maria Marcinkowska to także członek Kadry Za-

chodniopomorskiego. W Sianowie  w rywalizacji 
Młodzików województw – Wielkopolskiego i Za-
chodniopomorskiego, punkty dla Zachodniopo-
morskiego za zajęcie miejsc w ćwierćfinałach zdo-
był debel naszych dziewcząt – Maria Marcinkow-
ska z Moniką Wojniak.  Maria Marcinkowska do-
tarła też do ćwierćfinału gry indywidualnej. Nasi 
młodzicy młodsi dzielnie  walczyli ze starszymi 
– młodzikami punktując w reprezentacji woje-
wództwa. Maria Marcinkowska  i Monika Woj-
niak  z zespołem młodziczek młodszych zajęły IV 
miejsce w drużynowych Mistrzostwach Polski 
Województw w Kędzierzynie Koźlu. W Ogólno-
polskim Turnieju Klasyfikacyjnym fairPlayce 
CUP U-13 dziewczęta Maria Marcinkowska z 
Martyną Ziętek zwyciężyły w rywalizacji debli-
stek. Maria indywidualnie dotarła do ćwierćfinału 
singla.    Maria Marcinkowska  została Mistrzynią 
GP Słupska sezonu 2017/18. Zajęła też trzecie 
miejsce w rywalizacji Kobiet Open. Podczas  Vic-
tor  International Junior Cup – Hamburg 2017 pa-
smo sukcesów w Hamburgu otworzyła para mie-
szana – Kamil Roman / Maria Marcinkowska,  
zdobywając Brązowy Medal w kategorii U11 (za-
wodnicy młodsi niż 11 lat ). W następnej kolejno-
ści Kamil zdobywa Brąz w  grze pojedynczej, Ma-
ria  jest tuż za podium – pechowe czwarte miejsce. 
Maria  w sezonie 2018/2019 jest wysoko sklasyfi-
kowana na listach PZBad  w grach podwójnych i 
bliska awansu do finałów Mistrzostw Polski Mło-
dzików Młodszych – szczególnie w deblu z Mar-
tyną Ziętek

Gracjan Sroka

Gracjan Sroka w ostatnich latach osiągnął wiele 
sukcesów. W 2017 roku uczestniczył w międzyna-
rodowych halowych zawodach w skoku wzwyż w 
Międzyrzeczu Wołoskim w Czechach oraz w 

Ogólnopolskim finale czwartków lekkoatletycz-
nych w Łodzi, gdzie zajmował miejsca na po-
dium. W 2018 roku uczestniczył w Halowych Mi-
strzostwach Województwa w Szczecinie, w Fina-
le wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
Goleniowie oraz w Mistrzostwach województwa 
młodzików w Szczecinie, gdzie zdobył brązowy 
medal.   

Maksymilian Karpiński

Maksymilian Karpiński w 2016 roku został krajo-
wym mistrzem czwartków lekkoatletycznych w 
rzucie piłeczką palantową z wynikiem 51,00 m.  
W 2017 roku zajął VI miejsce w „Ogólnopolskim 
finale czwartków lekkoatletycznych” w Łodzi               
w rzucie piłeczką palantową.  W 2018 r. zajął II 
miejsce i pobił rekord życiowy w skoku wzwyż 
164 cm w „Ogólnopolskim finale czwartków lek-
koatletycznych” w Łodzi. Zajął III miejsce z wy-
nikiem 155 cm w skoku wzwyż młodzików w Ha-
lowych Mistrzostwach Województwa w Szczeci-
nie.

Jan Gostomczyk
Z kolei Jan Gostomczyk w bieżącym roku zdobył 
I miejsce w biegu na dystansie 300 m na Memo-
riale Ryszarda Ksieniewicza w Słupsku – gdzie 
czasem 40.24 sek. poprawił rekord życiowy. Zajął 
także I miejsce w łącznej klasyfikacji  Wojewódz-
kiego finału czwórboju szkół podstawowych w 
Złocieńcu oraz III miejsce na dystansie 300 m – 
40.57 sek. w „Ogólnopolskim finale czwartków 
lekkoatletycznych” w Łodzi. W 2015r. roku zajął                         
I miejsce w skoku wzwyż z wynikiem 144 cm w 
halowym mityngu „Schülersportfest” w Neubran-
denburgu, a w 2017  III miejsce w skoku wzwyż z 
wynikiem 144 cm w „Ogólnopolskim finale 
czwartków lekkoatletycznych” w Łodzi.
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Koncert zespołu Perfect, który odbył się 15 wrze-
śnia 2018 roku w ramach zakończenia lata w 
Sławnie, był dla jego fanów prawdziwą muzycz-
ną ucztą! Ponad 5000 osób śpiewało na pl. Wy-
szyńskiego z legendą polskiego rocka największe 
przeboje zespołu!
Zanim jednak na scenie zagościł Perfect, publicz-
ność swoim żywiołowym występem oraz scenicz-
nym przebraniem rozgrzał zespół H. Lucyna ze 
Słupska. Członków zespołu można było zobaczyć 
i usłyszeć w wielu słupskich formacjach takich, 

jak: Mr. Idol, Kontrast, Gift, Karcer. Zespół znany 
również z występów telewizyjnych - gitarzystę ze-
społu, Rafała Niewiarowskiego, można było zoba-
czyć w programie kulinarnym Top Chef, a zespół 
w X edycji programu Must Be The Music. Na sła-
wieńskiej scenie zespół zaprezentował kilka utwo-
rów ze swojej najnowszej płyty "Człowiek Ma-
szyna".
Po rozgrzewce na scenie pojawił się długo wycze-
kiwany Perfect z Grzegorzem Markowskim na 
czele, który zaśpiewał swoje najnowsze piosenki, 

jak również te wszystkim znane: "Autobiografia" 
czy "Chcemy być sobą". Zespół to żywa legenda 
polskiej muzyki. Każdy z nas zna chociaż kilka 
ich ponadczasowych przebojów. Wrażenie robiły 
także efektowne wizualizacje -  na scenie zawisły 
ekrany ledowe, które podczas każdej piosenki wy-
świetlały tematyczne dopasowane grafiki. Zdecy-
dowanie wpłynęło to na odbiór prezentowanych 
utworów i było ciekawym tłem  dla muzyków, 
którzy szybko skłonili publikę do wspólnej zaba-
wy. To była po prostu "perfekcyjna sobota"!

Perfekcyjne zakończenie lata w Sławnie
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Festiwal Orkiestr DętychBabski Wieczór

Bieg 12 Mostów

Bieg Święców Sławieński Dzień Dziecka

Dzień Święców

Miejskie Obchody Dnia Flagi RP Mistrzostwa Sławna w Badmintonie

Grand Prix Tenis Stołowy Mistrzostwa Sławna w skoku wzwyż

Kalejdoskop miejskich wydarzeń 2014-2018
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Karnawałowy Festiwal Tańca z „Gracją”Ogólnopolski Festiwal Twórczości Marka Grechuty

Festyn z Niepodległością na sportowoMistrzostwa Sławna w skoku wzwyż

Mistrzostwa Sławna w jedzeniu pączków Festyn Mundurowi dla...

Sławieńska Liga Mini Piłki Siatkowej I Konwencja Fitness 

Maratony na raty

Ekstraklasowy turniej piłki ręcznej kobiet Sławieńska Strefa Kibica

Wakacjada

Starcie tytanów - zawody strongman
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Sławieńska majówkaOlimpiada mikołajkowa

Wkopanie kapsuły czasuFestyn „Pomocnicy św. Mikołaja”

Międzynarodowy turniej piłkarski Nasadzenie w parku 700-lecia

Plenerowy pokaz mody Wspólny taniec poloneza

Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Konkurs profilaktyczny „PROFORMA” Przedszkolne Przeglądy Teatralne

Historyczny korowód
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Europejskie Dni DziedzictwaKoncert Perfect

Koncert Lady PankWyścig kolarski

Otwarcie lapidarium Gotowanie z M. Gesslerem

Pierogowa biesiada Gala Boksu

Pokazy kaskaderów

Jarmark Wielu Kultur Konkurs na strój historyczny

Koncert chórów polonijnych
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Dni Sławna 2018 - wręczono odznaczenia
19 maja 2018 roku w sławień-

skim ratuszu odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej w Sławnie.

Sesja rozpoczęła się Hymnem 
Polski. Następnie wręczono odzna-
czenia państwowe nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na wniosek Krzysztofa Fran-
kensteina - burmistrza Sławna. Po-
stanowieniem  Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej za zasługi w 
rozwijaniu  polsko – niemieckiej 
współpracy regionalnej Złotym 
Krzyżem Zasługi odznaczeni zosta-
li Pan Ullrich Balke z partnerskiego 
miasta Ribnitz-Damgarten oraz 
Karl-Heinz Buchholz – były bur-
mistrz partnerskiego miasta Rin-
teln. Obaj panowie są również lau-
reatami Złotego Gryfa Sławieńskie-
go. Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej za zasłu-
gi w polsko - włoskiej współpracy,  
za promowanie idei wolontariatu 
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczo-
ny został Pan Ivo Menapace z part-
nerskiego miasta Cles.  W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej aktu dekoracji dokonał Wice-
wojewoda Zachodniopomorski – 
Pan Marek Subocz, Krzysztof Fran-
kenstein - burmistrz Sławna oraz 
Robert Stępień - Zachodniopomor-
ski Wicekurator Oświaty. 

Ivo Menapace jest członkiem 
honorowym Akademickiego Klubu 
Turystyki Kajakowej „Bystrze”  w 
Krakowie od 1989 r. Jest to efekt 
jego bezinteresownej pomocy pol-
skim sportowcom w organizowa-
niu wypraw (Himalaje 1989, Au-
stralia 1990, Peru 1992, Egipt 
1993, Colorado 1994). Z okazji 
wejścia Polski do Unii Europejskiej 
w 2004r. zorganizował w Polsce 
(Szczecin, Sławno, Gdańsk) kon-
certy włoskiego chóru „Siedmu 

Modrzewi”. W 2007 
r., na prośbę Sióstr 
Urszulanek z Trenti-
no i Bergamo, przyje-
chał do Legionowa 
k.Warszawy, aby roz-
począć real izację 
p r o j e k t u  D o m u -
Emaus (w parafii św. 
Jana Kantego w Le-
g i o n ow i e ) ,  k tó r y 
obecnie służy jako 
centrum dla ludzi  z 
problemami psycho-
logicznymi i rodzin-
nymi. Organizował 
grupy włoskich wo-
lontariuszy, którzy wraz z nim 
przyjeżdżali do Legionowa i re-
montowali dom. Dom-Emaus zo-
stał poświęcony przez ks.kard.Sta-
nisława Dziwisza. Od 2011 r. pro-
wadził wraz z wolontariuszami z 
Włoch prace konserwacyjne przy 
parafii św. Jana Kantego w Legio-
nowie. Przy współudziale Konsula 
Generalnego RP Krzysztofa Strzał-
ki zorganizował wystawę fotogra-
ficzną pt. „1979-1989-dekady Soli-
darności”, która została otwarta 10 
września 2011 r. w Cles. W latach 
2013-2015 organizował transpor-
ty mebli i innego wyposażenia dla 
powstałego w Legionowie Przed-
szkola Sióstr Urszulanek. W dzia-
łalność wolontariacką zaangażo-
wał się również w Sławnie – mie-
ście które współpracuje z Cles od 
2004r. Organizuje pomiędzy obu 
miastami wymianę kulturalną, za-
bezpiecza również środki finanso-
we na ten cel. W 2003r. zorganizo-
wał do Polski dwie wyprawy, z ma-
teriałami edukacyjnymi i sporto-
wymi dla dzieci ze Sławna i Żuko-
wa. W 2005r. organizował w Polsce 
koncert chóru Monte Peller Di Cles 

( Szczecin, Gdańsk, 
Słupsk, Sławno).

Karl-Heinz Buch-
h o l z  t o  p o d s t a w a 
współpracy partner-
skiej Sławna z nie-
mieckim miastem Rin-
teln, która trwa od 
1 9 9 2  r.  P r z e z  t e n 
okres zrealizowano 
szereg międzynarodo-
wych inicjatyw na 
rzecz mieszkańców 
obu miast. Działania 
te były możliwe dzięki 
determinacji i zaanga-

żowaniu Karla-Hainz Buchholza. 
Budowano wzajemne zaufanie i 
wypracowano szeroką płaszczyznę 
kontaktów w sferze kulturalnej, 
sportowej i gospodarczej. Organi-
zowano projekty edukacyjne, obo-
zy młodzieżowe, warsztaty, pre-
zentacje twórczości artystycznej; 
wystawy, plenery malarskie, tur-
nieje taneczne, akcje charytatyw-
ne, obozy sportowe, międzynaro-
dowe rajdy rowerowe, Festiwale 
Orkiestr Dętych, a także zwykłe 
spotkania mieszkańców Sławna i 
Rinteln. Pan Karl-Heinz Buchholz 
piastował funkcję Burmistrza Rin-
teln przez kilkanaście lat, obecnie 
jest na emeryturze. Mimo to nadal 
współpracuje ze Sławnem, jest 
fundamentem tej współpracy.. Peł-
ni funkcję członka honorowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sławnie Orkiestry Dętej im.Ziemi 
Sławieńskiej. Jako wolontariusz 
czynnie prowadzi współpracę po-
między orkiestrami, klubami spor-
towymi i szkołami w Sławnie i Rin-
teln.

Ullrich Balke jest głównym ini-
cjatorem współpracy miast Rib-
nitz-Dam-
g a r t e n )  i 
S ł a w n o . 
Oba miasta, 
mające po-
dobne uwa-
r u n ko wa -
nia geogra-
ficzne, hi-
storyczne i 
społeczne 
rozpoczęły 
w 2007 r. 
współpracę 
i realizację 
projektów 

obejmujących działania z zakresu 
życia społecznego i gospodarczego, 
szkoleń, wymiany młodzieży, orga-

nizacji transgranicznych im-
prez kulturalnych i sporto-
wych. Środki na te działania 
pochodzą ze Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania. W pozyskiwanie 
środków zaangażował się sam 
odznaczony. Jest on również 
inicjatorem i organizatorem 
międzynarodowych obozów 
sportowych, jarmarków, festi-
wali, w których uczestniczy 
młodzież z Ribnitz-Damgar-
ten i Sławna. Dzięki swojej de-
terminacji zdobywał także 
środki na organizowanie mię-
dzynarodowych szkoleń dla 
grup zawodowych ze Sławna, 

podczas których sławieńscy przed-
siębiorcy zapoznawali się z funk-
cjonowaniem niemieckich jedno-
stek.. Dzięki temu sławieńskie 
przedsiębiorstwa ( np. spółki: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
oraz Wodociągi i Kanalizacja) 
zmieniły systemy zarządzania i or-
ganizacji pracy. Daje to przede 
wszystkim efekty ekonomiczne i 
społeczne. 

W trakcie sesji odbyły się rów-
nież występy artystyczne – na po-
czątku zaprezentowała się Karoli-
na Laskowska – uczennica Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II st.  
w Słupsku Filia w Sławnie.

Podczas sesji swój występ arty-
styczny z okazji 40-lecia zaprezen-
towało także Przedszkole nr 4 im. 
Krasnala Hałabały w Sławnie. Naj-
młodsi sławnianie zatańczyli uro-
czystego poloneza, którym zdobyli 
serca wszystkich zgromadzonych 
gości. Miłym akcentem sesji był 
również krótki występ zespołu Da-
isy Town z Rinteln.  
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 19 maja odbyło się szereg imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych pod wspólną nazwą 
Dzień Święców. Rano wystartował rajd rowerowy 
„Śladami Święców”. Ideą tej imprezy jest łą-
czenie aktywności sportowej z historią. Trasa 
rajdu  wytyczona została mając na uwadze 
ważne miejsca dla historii regionu  i miasta. 
Trasa o długości 20 km rajdu i ponad 1100 lat 
historii. Rajdem kierowało Stowarzyszenie 
Turystyki Rowerowej i Pieszej  „Na Szlaku”. 
Wspaniała młodzież z Gimnazjum Miejskie-
go Nr 1 w Sławnie  pod opieką p. Danuty 
Krążko-Gliszczyńskiej pełniła rolę przewod-
ników, oprowadzając i omawiając każdy waż-
ny obiekt na trasie rajdu. Uczestnicy rajdu 
otrzymali na starcie kartę na której były przy-
gotowane pytania dotyczące historii poszcze-
gólnych miejsc. Rajd zakończył się na Placu 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wspólnym 
posiłkiem i losowaniem 
nagród wśród wszystkich 
uczestników.
 Od rana trwały również 
przygotowania do XXII 
Biegu Święców. Mając na 
względzie zdrowie i bez-
pieczeństwo uczestników 
organizatorzy przygotowa-
li szczególne zabezpiecze-
nie. Na placu kard.S. Wy-
szyńskiego już o godz. 
11.00 stanął namiot z po-
mocą medyczną, który 
funkcjonował do godz. 
20.00. Biegi dziecięco-
młodzieżowe zabezpiecza-
ła karetka z pełnym wypo-
sażeniem ratunkowym plus 
dwóch ratowników stacjo-
narnych, dwóch ratowni-
ków mobilnych oraz ratownik na qu-
adzie. Na trasie biegu głównego roz-
lokowano trzy punkty medyczne sta-
łe. Zabezpieczenie medyczne prowa-
dziła firma FALCK. Biegi dziecię-
co-młodzieżowe zabezpieczali harce-
rze z Komendy Hufca im. Wojsk 
Ochrony Pogranicza w Sławnie i Ko-
menda Powiatowa Policji w Sławnie. 
Bieg główny odbywał się przy zabez-
pieczeniu funkcjonariuszy: Komendy 
Powiatowej Policji w Sławnie, 
Ochotniczych Straży Pożarnych ze 
Sławska, Wrześnicy, Bobrowic i 
Gwiazdowa, oraz harcerzy z Komen-
dy Hufca im. Wojsk Ochrony Pogra-
nicza w Sławnie i członków Stowa-
rzyszeniu Turystyki Pieszej i Rowe-
rowej „Na Szlaku”.
 Podczas gdy na Placu ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego trwał Jarmark Wielu Kultur (stoiska 
gastronomiczne i rzemieślnicze), na ulicy Wojska 
Polskiego rozpoczynał się XXII Bieg Święców. 
Pierwsi na starcie stanęli przedszkolacy, którzy ry-
walizowali na dystansie 100m. Kolejne biegi to 

d z i e c i  z e 
szkół pod-
stawowych 
i gimnazjal-

nych każde dziecko na mecie otrzymało napój, 
trzydziestu pięciu najlepszych pamiątkowe ko-
szulki, pięciu pamiątkowe medale i nagrody rze-

czowe, trzech najlepszych puchary. W biegach 
dziecięco-młodzieżowych uczestniczyło 283 mło-
dych zawodników, którzy wraz z rodzicami two-
rzyli barwną rzekę na ul. Wojska Polskiego. Orga-
nizatorów cieszą dwie rzeczy: duża  frekwencja 
(jest to wynik takich działań jak np. organizacja 
Maratów na Raty) i po drugie większość biegów 

wygrywali zawodnicy ze Sławna (mimo konku-
rencji zawodników z Gdańska, Wałbrzycha, Słup-
ska, Szczenurza). Funkcję sędziów w czasie bie-
gów dziecięco-młodzieżowych pełnili nauczycie-
le wychowania fizycznego, z GM Nr 1: Justyna 
Marzec, Wojciech Szczęsny oraz Wojciech Micha-
lak z MKS Święc Sławno. Organizatorzy przygo-

towali również dla dzieci bardzo atrakcyjny pro-
gram imprez towarzyszących: po biegach na te-
renach zielonych Bractwo Rycerskie z Poznania 
prowadziło edukację historyczna poprzez zaba-
wę i pokazy prowadzone w osadzie rycerskiej. 
Dzieci miały wspaniałą lekcję historii.
 Po raz piąty w 21-letniej historii bieg główny 
odbywał się po ulicach Sławna.  Biegacze na tra-
sie mogli wysłuchać dopingu szczególnego: 
obok placu zabaw przy ścieżce rowerowej grała 
nasza Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej a 
na Placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego grała 
orkiestra z partnerskiego miasta Ribnitz-Dam-
garten. Na trasie biegu młodzież z Gimnazjum, 
KSM-u oraz silna ekipa z MKS Święc Sławno 
(dzieci i rodzice na czele z trenerem Leszkiem 

Kapałą) przygotowała 
dwa punkty z wodą. Na 
trasie biegu od początku 
zaatakowała trójka za-
wodników: Dawid Gar-
ski, Arkadiusz Połeć i 
Piotr Drwal, którzy  po-
między sobą rozegrali 
finisz. Zwycięzcą został 
Dawid Garski z MLKS 
Baszta Bytów.  Wśród 
pań, jako pierwsza linię 
mety przekroczyła Joan-
na Terefenko z LKS 
Jantar Ustka. Bieg ukoń-
czyło 247 zawodników. 
Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowy 
medal.
 Nagrody dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

wręczali przedstawiciele; samorządu 
na czele z burmistrzem miasta Sław-
no Krzysztofem Frankensteinem i 
sponsorów na scenie ustawionej na 
Placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go.Po emocjach sportowych nastąpił 
ciąg dalszy atrakcji przygotowanych 
z okazji Dnia Święców. Najpierw 
wystąpił zespół Gracja ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Sławnie przy-
gotowany przez Annę Marciniak-
Zielińską . Na zakończenie dnia 
piękny koncert wykonała Agata So-
bocińska – polska piosenkarka ze 
Szczecina. Przez blisko półtora go-
dziny piosenkarka zaprezentowała na 
scenie najnowsze utwory z płyty za-
tytułowanej "Już Na Zawsze". Orga-

nizacja XXII Biegu Święców o tak wysokim po-
ziomie sportowym z wieloma atrakcjami dla dzie-
ci  i mieszkańców Sławna była możliwa dzięki du-
żej pomocy darczyńców i instytucji wspierają-
cych. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

 XXII Bieg Święców za nami
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Jubileuszowy 50. Festiwal Orkiestr Dętych
 W tegorocznym, jubileuszowym 50. Festiwalu 
Orkiestr Dętych, który odbył się w niedzielę                
20 maja, udział wzięło czternaście orkiestr z Pol-
ski i za granicy. Potężne brzmienie instrumentów 
dętych rozległo się od godz. 11:00 na pl. kard. 
Wyszyńskiego, gdzie wszyscy orkiestranci wspól-
nie wykonali  melodię z opery "AIDA".
 Następnie  w Showparadzie oglądaliśmy wspa-
niałe układy choreograficzne mażoretek. O godzi-
nie 12:30 rozpoczęła się część estradowa sławień-
skiego festiwalu. Podczas tych koncertów instru-
mentaliści dali prawdziwy popis swoich umiejęt-
ności. Można było usłyszeć sztandarowe utwory 
prawie każdego gatunku muzycznego, od muzyki 

poważnej, poprzez rozrywkową i filmową, a skoń-
czywszy na popularnych piosenkach folklory-
stycznych. Każda z orkiestr otrzymała festiwalo-
wą pamiątkę. Ponadto przygotowanych zostało 
szereg innych atrakcji dla całych rodzin m.in. 
dmuchańce dla dzieci, jarmark, podczas którego 
można było kupić zabawki, rękodzieło. Na koniec 
na scenie zaprezentował się zespół Daisy Town z 
Rinteln, który rozgrzał zgromadzoną publicznośc 
w amfiteatrze.
 W tegorocznej edycji Festiwalu Orkiestr Dę-
tych wzięły udział: Orkiestra Dęta im. Ziemi Sła-
wieńskiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Po-
stomino, Orkiestra Dęta OSP – Iwanowice, Orkie-

stra Dęta Towarzystwa Muzycznego im. Mariana 
Zielińskiego, Świdwińska Orkiestra Dęta, Miejska 
Orkiestra Dęta Ząbkowice Śląskie oraz Mĕstský 
Dechový Orchestr Čercený Kostelec, Orkiestra 
Dęta Chełmińskiego Domu Kultury, Orkiestra 
Wojskowa z Koszalina, Orkiestra Chodzieskiego 
Domu Kultury, Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo 
– Gościcino, Lwówecka Orkiestra Dęta – Lwó-
wek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Płoty, Orkie-
stra Dęta OSP – Kraszewice, Orkiestra Dęta z 
Ribnitz – Damgarten – kapelmistrz Michael Gab-
bert. Każda z orkiestr otrzymała festiwalową pa-
miątkę.
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Radni udzielili burmistrzowi absolutorium
 08 czerwca 2018 roku 
w sali konferencyjnej sła-
wieńskiego ratusza odbyła 
się Sesja Rady Miejskiej w 
Sławnie, podczas której 
najważniejszym punktem 
było głosowanie nad pod-
jęciem uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania z wyko-
nania  budżetu  mias ta 
Sławno za 2017 rok oraz 
udzielenia z tego tytułu ab-
solutorium Burmistrzowi 
Miasta Sławno.
    Komisja Rewizyjna oce-
niając całokształt spraw 
związanych z wykonaniem 
budżetu, stwierdziła:
•    planowane dochody 
budże towe  w kwocie 
49.779.944,14 zł wykona-
no w kwocie 48.197.501,50zł, co sta-
nowi  96,8% planu.
•    planowane wydatki budżetowe w 
kwocie 50.929.944,14zł, zrealizowa-
no w kwocie 49.113.717,01zł, co sta-
nowi  96,4% planu.
     Wykonanie dochodów za rok 
2017 w stosunku do planu wynosi 
96,8%, natomiast wydatki w stosun-
ku do planu zostały wykonane w 
96,4%. Wykonanie dochodów i wy-
konanie wydatków bieżących oraz 
niższe wykonanie wydatków mająt-
kowych w stosunku do planu spowo-
dowało, że wynik budżetu za rok 
2017 stanowi deficyt w kwocie 
916.215,51 zł.
 Wykonanie dochodów ogółem 
stanowiło 96,8 % kwot planowa-
nych. W ogólnej kwocie dochodów 
(48.197.501,50 zł) udział dochodów 
w ł a s n y c h  s t a n o w i ł  4 9 , 7  % 
(23.950.857,63 zł), dotacji 32,3 % ( 
15.551.583,87 zł), subwencji ogólnej 

18,0 %  ( 8.695.060,00 zł  ). Wyższe 
wykonanie dochodów ponad plan 
osiągnięto w podatku od spadków  i 
darowizn, podatku rolnym, leśnym, 
od środków transportowych, udziału 
w podatku od osób fizycznych, od-
setkach od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat, we wpły-
wach   z usług i różnych dochodów. 
Niższe od planu wykonanie docho-
dów wystąpiło z tytułu czynszów za 
lokale komunalne, podatku od nieru-
chomości, udziału w podatku docho-
dowym od osób prawnych (CIT), 
wpływów z opłaty skarbowej, targo-
wej, trwałego zarządu  i z tytułu od-
płatnego nabycia prawa własności.
 Realizacja wydatków ogółem wy-
niosła 96,4 % w stosunku do kwot 
planowanych. W 2017 roku, podob-
nie jak w latach ubiegłych, realizo-
wano wydatki z dotacji budżetu pań-
stwa, w tym na zadania własne ( za-
dania z zakresu pomocy społecznej 
– Rządowy Program „Pomoc pań-

stwa w zakresie dożywiania”, wypła-
ta zasiłków okresowych i stałych, 
działalność Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym, dofinansowa-
nie zakupu podręczników dla 
uczniów w ramach Rządowego pro-
gramu pomocy uczniom w 2017 r. 
„Wyprawka szkolna”, dofinansowa-
nie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego), zadania zlecone 
(zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej, 
prowadzenie spraw administracji 
rządowej, aktualizacja stałego reje-
stru wyborców,  zadania z zakresu 
pomocy społecznej, w tym dofinan-
sowanie działalności Środowiskowe-
go Domu Samopomocy, wypłata za-
siłków stałych,  świadczenie usług 
opiekuńczych, składki na ubezpie-
czenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świad-
czenia rodzinne, realizacja świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego 
zaliczki alimentacyjnej oraz świad-
czenia wychowawcze i koszty ob-
sługi) oraz zadania wynikające z po-
rozumień z organami administracji 
rządowej - bieżące utrzymanie 
cmentarza wojskowego.
 W 2017 roku, w związku z roz-
strzygnięciem konkursów  na reali-
zację zadań publicznych z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych, nauki, edukacji i oświa-
ty,  kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji oraz dziedzictwa 
narodowego,  a także wspierania i  
upowszechniania kultury fizycznej i  
sportu, rozdysponowano środki w 

kwocie  154.920,80 
zł.
 W ub.  roku 
realizowano także 
zadania inwestycyj-
ne na łączną kwotę 
3.198.174,35zł: bu-
dowa ciągu pieszo-
jezdnego Alei. Za-
chodniej, moderniza-
cja sali kinowej Sła-
wieńskiego Domu 
Kultury, moderniza-
cja Kościoła NMP w 
Sławnie, moderniza-
cja miejskiego amfi-
teatru, budowa plaży 
miejskiej, moderni-
zacja lokali komu-
nalnych, dokumenta-
cja projektowa prze-
budowy dróg ul. Ko-

pernika, Matejki, Basztowej, Racibo-
ra i Traugutta, postawienie dwóch 
wiat przystankowych na ul A. Krajo-
wej i ul. Dworcowej, zakup sprzętu 
komputerowego czy zakup sprzętu 
medycznego dla sławieńskiego szpi-
tala.

Na koniec 2017 roku wysokość za-
ciągniętego długu publicznego z ty-
tułu rat kredytów stanowiła ogółem 
16.900.000,00 zł. 

Na podstawie przeprowadzonych 
czynności sprawdzających Komisja 
Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawoz-
dania finansowego za rok 2017, spra-
wozdania z wykonanego budżetu za 
2017 rok wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz informacji 
o stanie mienia Miasta Sławno, po-
stanowiła pozytywnie zaopiniować 
wykonanie budżetu Miasta Sławno 
za rok 2017 i zwróciła się z wnio-
skiem do Rady Miejskiej w Sławnie 
o udzielenie absolutorium Burmi-
strzowi Miasta Sławno z tytułu wy-
konania budżetu Miasta Sławno za 
2017 rok. Następnie Edyta Szczy-
gielska – Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sławnie poinformowała, 
że z Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Szczecinie wpłynęła uchwała 
pozytywnie opiniująca sprawozdanie 
Burmistrza z wykonania budżetu 
miasta Sławno za 2017 rok.
 W wyniku głosowania radni jed-
nogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania z wykonania budżetu mia-
sta Sławno za 2017 rok oraz udzieli-
li z tego tytułu absolutorium Burmi-
strzowi Miasta Sławno.
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Brązowe Krzyże Zasługi dla mieszkańców Sławna
 30 maja 2018 roku wręczono mieszkańcom 
Sławna odznaczenia państwowe nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Na wniosek Krzysztofa Frankensteina - bur-
mistrza Sławna Postanowieniem  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem 
Zasługi odznaczeni zostali  Anna Libera-Weł-
niak oraz Romuald Okoniewski. W imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekora-
cji dokonał Wicewojewoda Zachodniopomorski 
– Pan Marek Subocz, Krzysztof Frankenstein - 
burmistrz Sławna oraz Robert Stępień - Za-
chodniopomorski Wicekurator Oświaty. 
 Pan Romuald Okoniewski to symbol miasta. 
Od 55 lat prowadził w Sławnie Zakład Zegarmi-

strzowski. Pracę w zawodzie rozpoczął w 1948 
r. Swoją codzienną, rzetelną, sumienną pracą 
stworzył w mieście wyjątkową tradycję, kulty-
wowania rodzinnych zakładów rzemieślni-
czych, które prowadzone są przez kolejne po-
kolenia. Jego zakład, dziś prowadzony przez 
wnuka, od samego początku znajduje się w tej 
samej kamienicy przy ul. Jedności Narodowej, z 
pięknym szyldem.
 Pani Anna Libera- Wełniak to wieloletni, 
emerytowany, nauczyciel języka polskiego. Od 
samego początku swojej pracy zawodowej była 
zawsze bardzo mocno zaangażowana w działal-
ność społeczno – edukacyjną oraz cieszyła się  
dużym zaufaniem i szacunkiem w środowisku 

uczniów i nauczycieli. Zarys jej działalności 
społecznej na rzecz mieszkańców jest bardzo 
szeroki, np. organizacja koncertów charytatyw-
nych na rzecz dzieci chorych na białaczkę,  pra-
ca w wolontariacie z młodzieżą czy wieloletnie 
zaangażowanie w amatorski ruch artystyczny. 
Jest także  współzałożycielką Stowarzyszenia 
Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” w 
Sławnie, w którym pełni funkcję  sekretarza i 
czynnie wspiera rozwój turystyki rowerowej. 
Od kilkunastu lat zaangażowana jest także w 
organizację honorowego krwiodawstwa na te-
renie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sław-
nie.

Mistrz Świata z USKS GROM Sławno!
 Z ogromną satysfakcją informuje-
my, że 20 maja 2018r. mieszkaniec 
powiatu sławieńskiego,  zawodnik 
Uczniowskiego Strzeleckiego Klubu 
Sportowego GROM Sławno, Zbi-
gniew Strzelecki - zdobył Mistrzo-
stwo Świata w wyciskaniu sztangi 
leżąc na 28 Mistrzostwach Świata 
Federacji WPA w Trójboju Siłowym, 
Wyciskaniu i Martwym Ciągu (28th 
World WPA Powerlifting, Bench 
Press & Single Deadlift Champ) w 
Łucku na Ukrainie.
Zbyszek zdobył złoty medal w kon-
kurencji wyciskania sztangi leżąc w 
kategorii Masters 40-44 w wadze po-
wyżej 125kg oraz srebro w kategorii 
OPEN. Zbyszek rozpoczął walkę od 
wagi 200kg, czyli rekordu życiowe-
go, który rok temu zapewnił mu 
zwycięstwo w Mistrzostwach Euro-
py. Tak podniesiona poprzeczka w 
pierwszej próbie dosłownie powaliła 
konkurencję na kolana i dała mu 
zwycięstwo już po pierwszej próbie! 
Aby w ogóle możliwe było nawiąza-

nie z nim walki, konieczne było za-
deklarowanie przez pozostałych za-
wodników zbliżonej wagi, co okaza-
ło się dla nich zabójcze - wszystkie 
próby rywali zakończyły się poraż-
ką!
Po pierwszej próbie Zbyszek walczył 

już tylko ze sobą - w drugiej udanej 
próbie pobił swój rekord życiowy 
wyciskając 205kg i w trzeciej udanej 
próbie pobił ustanowiony przed 
chwilą własny rekord życiowy pod-
nosząc 207,5kg.Zrealizowane zosta-
ły wszystkie, bardzo ambitne cele 

wyznaczone 
przez trenera 
A n d r z e j a 
Glinkę, który 
rok temu po-
p r o w a d z i ł 
Zbyszka do 
zwycięstwa 
w Mistrzo-
stwach Euro-
py - szczyto-
wa życiowa 
forma, złoty 
medal i ko-
lejne dwa re-
kordy życio-
we.

 Sukces Zbyszka i autorskie meto-
dy treningowe Andrzeja to ogromna 
szansa rozwoju dla mieszkańców po-
wiatu, którzy chcą rozwijać się na 
polu sportów siłowych. Mistrzostwo 
Europy sprzed roku przyciągnęło 
rzesze młodych ludzi, którzy ze 
względu na wiek mają szanse na 
jeszcze większe sukcesy. Wypraco-
wane strategie i metody treningowe 
otwierają im drogę do zwycięstw na 
arenach całego świata! Gratulujemy 
zwycięstwa Zbyszkowi i dziękujemy 
trenerowi Andrzejowi Glince za 
wspaniałe przygotowanie zawodni-
ka! Wyjazd na Mistrzostwa był moż-
liwy dzięki zaangażowaniu Zarządu 
Klubu USKS Grom oraz wsparciu 
sponsorów: Starostwu Powiatowemu 
w Sławnie, Miejskiemu Przedsię-
biorstwu Energetyki Cieplnej w 
Sławnie, firmy this.audio, producen-
towi sztukaterii budowlanej - firmy 
Gzyms.
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	 Najważniejszym	wydarzeniem	dla	każdego	
kibica	piłki	nożnej	są	mistrzostwa	świata.	Sław-
nianie	po	raz	pierwszy	w	historii	mogli	wspól-
nie	kibicować	biało-czerwonym	w	sławieńskiej	
strefie	kibica!		Niestety	gra	naszej	reprezentacji	
na	tych	mistrzostwach	zakończyła	się	inaczej	
niż	sobie	to	wymarzyliśmy.	Polska	przegrała	z	

Senegalem	1:2,		przegraliśmy	z	Kolumbią	0:2,	a	
na	koniec	pokonaliśmy	Japonię	1:0.	
	 Nie	zawiedli	natomiast	kibice,	w	strefie	zno-
wu	było	biało-czerwono.	Fani	piłki	nożnej	ubie-
rali	szaliki,	koszulki,	malowali	twarze	i	przyno-
sili	flagi	i	trąbki.	Odśpiewali	Mazurka	Dąbrow-
skiego.	Każda	akcja	meczu	była	bardzo	przeży-

wana.
	 W	Sławieńskiej	Strefie	Kibica	w	miejskim	
amfiteatrze	blisko	tysiąc	osób	wspólnie	ogląda-
ło	mecze	i	kibicowało	naszym	piłkarzom	przed	
ustawionym	telebimem.	Na	terenie	strefy		do-
stępna	była	pełna	oferta	gastronomiczna	oraz	
dmuchańce	dla	dzieci.		

Sławnianie	kibicowali	Reprezentacji	Polski!

Organizatorami Sławieńskiej Stefy Kibica był Urząd Miejski w Sławnie, Sławieński Dom Kultury 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie. 
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 Podczas pobytu niemieckiej delegacji z okazji 
Dni Sławna 2018 w sławieńskim ratuszu doszło 
do spotkania w sprawie wymiany młodzieży po-
między Sławnem a Rinteln w zakresie kształcenia 
zawodowego.
 W spotkaniu udział wzięli: Krzysz-
tof Frankenstein – burmistrz Sławna, 
Mieczysław Grabowski – z-ca burmi-
strza, Ursula Mucke – przedstawiciel 
partnerskiej szkoły zawodowej z Rin-
teln - Berufsbildende Schulen Rinteln, 
Dariusz Duda – dyrektor Branżowej 
Szkoły I Stopnia „Rzemiosło” w Słup-
sku, Roman Hennig - starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych w Słupsku, Marta 
Konfederak - Naczelnik Wydziału 
Edukacji w Urzędzie Miejskim w 
Sławnie oraz  przedstawiciele Zespo-
łu Szkół Agrotechnicznych z Maria-
nem Krakowskim – dyrektorem pla-
cówki na czele.
 Wymiana młodzieży w zakresie 
kształcenia zawodowego byłaby moż-
liwa dzięki programowi Erasmus 
Plus. Jest to program Komisji Europejskiej na lata 
2014-2020, który wspiera wszystkie sektory 
kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia za-
wodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się 
dorosłych, pozaformalnego kształcenia się mło-

dzieży. Zakres programu 
jest bardzo szeroki. Inte-
gralną częścią programu 
j e s t  p r z y g o t o w a n i e 

uczniów poprzez zapewnienie im przez organiza-
cję wysyłającą (ich macierzystą szkołę/placówkę 
kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pe-

dagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicz-
nej dla uczestnika  musi być spójny z programem 
kształcenia w danym zawodzie i musi być okre-
ślony przez organizację wysyłającą oraz organiza-
cję przyjmującą już na etapie składania wniosku.

 Te wszystkie kwestie były tematem rozmów 
pomiędzy zainteresowanymi stronami. Po omó-
wieniu wstępnych zasad współpracy oraz porów-
naniu systemów szkolenia wspólnie ustalono, że 
już od przyszłego roku istniałaby możliwość 
pierwszej wymiany uczniów w następujących za-
wodach: fryzjer, piekarz, stolarz, sprzedawca, eko-

nomista, informatyk, elektryk bądź 
technik budowy  maszyn. Najpierw 
to polscy uczniowie wyjechaliby 
do Rinteln, następnie do Sławna 
przyjechaliby uczniowie z Nie-
miec.
 Takie wyjazdy uczniów szkół po-
służą przede wszystkim podniesie-
niu jakości i zwiększeniu atrakcyj-
ności szkolnictwa i kształcenia za-
wodowego w Europie oraz wspie-
raniu współpracy między systema-
mi edukacji i szkoleń w obu kra-
jach. Praktyki trwałyby 2-3 tygo-
dnie. W chwili obecnej zaintereso-
wani określą ilu uczniów byłoby 
zainteresowanych taką wymianą.
„Główną zaletą tego programu jest 
to, że uczniowie nie ponoszą z tego 
tytułu żadnych kosztów, a  w ra-

mach programu otrzymają za swoją pracę wyna-
grodzenie. To bardzo ciekawa propozycja, lecz 
musimy przeanalizować na jakich zasadach osta-
tecznie to będzie realizowane” – mówił K. Fran-
kenstein – burmistrz Sławna.

Partnerskie praktyki zawodowe

Ogromny sukces sławieńskich tancerzy!!!
W dniach 14 - 16 września 2018 r. tancerze z zespołu „Gracja” SP nr 1 
w Sławnie ( instruktor Anna Marciniak-Zielińska) oraz „Finezja” OSiR 
w Sławnie (instruktor Adrian Zieliński), na podstawie nominacji przy-
znanej w 2017 r. zdobytej w Neseberze w Bułgarii, reprezentowali Pol-
skę na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Lido Di Jesolo we Wło-
szech. Był to II turniej zorganizowany w Lido Di Jesolo. Uczestnika-
mi byli młodzi artyści m.in. z Portugalii, Niemiec, Włoch, Ukrainy, 
Białorusi, Kazachstanu, Polski i Malty. Podczas trwających 3 dni prze-
glądów, jury obejrzało 122 prezentacje podzielone na 5 grup wieko-
wych.  W finale wystąpiły 34 grupy. Obie grupy ze Sławna  zatańczy-
ły na gali głównej zdobywając czołowe miejsca na podium. FInezja za-
jęła pierwsze miejsce w kategorii powyżej lat 15,zaś Gracja drugie 
miejsce w kategorii do lat 14. Obie grupy dzięki swoim osiągnięciom 
zdobyły kolejną nominację do udziału w Międzynarodowym Festiwa-
lu „FAZISI”, który obywa się co roku w Gruzji. Gratulujemy obu gru-
pom kolejnego wielkiego sukcesu na arenie międzynarodowej!
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Pożegnanie dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 
 Wyjątkowe pożegnanie zgotowa-
li swoim dyrektorom uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 
w Sławnie. W dniu 15 czerwca 2018 
roku odbyła się uroczystość poże-
gnania Anny Hruzd – dyrektor SP1 
w Sławnie oraz Barbary Słowik-Ka-
szak – zastępcy dyrektora, które 
podjęły decyzję o przejściu na eme-
ryturę. 
 Wśród zaproszonych na tę oko-
liczność gości znaleźli się m.in.  
Krzysztof Frankenstein - burmistrza 
Sławna, ks. Mateusz Krzywicki – 
proboszcz parafii pw. Św. Antoniego 
w Sławnie, dyrektorzy szkół i przed-
szkoli, prezesi spółek miejskich, dy-
rektorzy i kierownicy miejskich jed-
nostek, nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sław-
nie. 
 Benefis rozpoczął się występami 
przygotowanymi przez uczniów sła-
wieńskiej „jedynki”. Uczniom po-
magali także nauczyciele, którzy za-
śpiewali wspólnie piosenkę „Ale to 
już było”. Na parkiecie oprócz 
uczniów w choreografii tanecznej 
wystąpił także zespół taneczny 
„Gracja”. Panie dyrektorki wysłu-
chała podziękowań i życzeń. Głos 
zabrał również burmistrz Sławna, 
który złożył obu Paniom serdeczne 
gratulacje i podziękowania za owoc-
ną pracę, przyznając jednocześnie 
obu Paniom nagrodę burmistrza.
 Pani Anna Hruzd w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Sławnie pracowała 
od 01 września 1986r., a od 2006r. 
pełniła funkcję dyrektora szkoły.  

Przez 32 lata była pracownikiem 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sław-
nie. W latach 1986-2018 pracowała 
jako nauczyciel biologii, a następnie 
przyrody. W latach 1996-2006 pełni-
ła funkcję wicedyrektora szkoły, a 
od października 2006 roku do chwi-
li obecnej pełniła funkcję dyrektora 
szkoły.  Na każdym etapie swojej 
kariery zawodowej odnosiła liczne 
sukcesy w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej. Wysoki poziom jej pra-
cy potwierdzają m. in. wyniki prze-
prowadzonej w styczniu 2014r. 
przez zespół wizytatorów z Zachod-
niopomorskiego Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie ewaluacji całościo-
wej. Spośród dwunastu badanych 
obszarów, w jedenastu szkoła osią-
gnęła wysoki stopień spełniania wy-
magań, a w jednym obszarze szkoła 
spełnia standard w bardzo wysokim 
stopniu. Nauczyciele pod kierownic-
twem pani Dyrektor podejmowali 
nowatorskie rozwiązania dydaktycz-
no – wychowawcze wspomagające 
uczniów w ich wszechstronnym roz-
woju. W szkole realizowane są w 
dalszym ciągu autorskie programy 
dydaktyczne: „Zrozumieć matema-
tykę”, „ Program doskonalący umie-
jętności matematyczne i językowe”, 
„Bawimy się i uczymy z kangur-
kiem”, „ Mali czytelnicy”, „ Pro-
gram doskonalący czytanie ze zrozu-
mieniem”, „ Płyniemy z matematy-
ka przez świat”. Wizytówką szkoły 
jest Wiosenny Festiwal Tańca z 
„Gracją”, który w  2018r. miał swo-
ją jubileuszową, dziesiątą edycję. Na 

festiwalu swoje ta-
neczne zdolności pre-
zentują tancerze z całe-
go Pomorza. W szkole 
działa zespół tańca 
„Grac ja” ,  k tóry  w 
ostatnich latach uczest-
niczył w Międzynaro-
dowych Festiwalach 
Tanecznych. Dzięki 
staraniom Pani Dyrek-
tor szkoła pozyskała 
nową bibliotekę multi-
medialną oraz nowo-
c z e s n ą  p r a c o w n i ę 
komputerową. Rów-
nież bezpieczeństwo 
dzieci było priorytetem 
działań Pani Dyrektor. 
W szkole podejmowa-
no szereg działań pro-
filaktyczno- wycho-
wawczych. W ramach 
realizacji zadań wyni-
kających z programów 
p r o f i l a k t y c z n y c h 
„Przyjaciele Gryfusia” 
i „ Klub Bezpiecznego 
Puchatka” organizowa-
ne są spotkania z policjantami, na 
których omawiane są m. in.  zasady 
bezpieczeństwa dzieci w drodze do 
szkoły.
 Pani Barbara Słowik-Kaszak od 
wielu lat była wicedyrektorem szko-
ły. Po 37 latach pracy zdecydowała 
się na przejście na emeryturę. W 
pierwszych latach pracowała jako 
wychowawca w świetlicy szkolnej. 
W ramach zajęć pozalekcyjnych 

prowadziła drużynę zuchową. Przez 
23 lata, od 1983 do 2006 roku praco-
wała jako nauczyciel nauczania po-
czątkowego. Od 12 października 
2006r. do dziś pełniła funkcję wice-
dyrektora szkoły. Regularnie uczest-
niczyła w wewnętrznym i zewnętrz-
nym doskonaleniu zawodowym, peł-
niła funkcję lidera Wewnątrzszkol-
nego Doskonalenia Nauczycieli. 
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Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2018
18 września 2018 roku w sali herbowej sławień-
skiego ratusza odbyło się spotkanie zorganizowa-
ne w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzic-
twa, które w tym roku odbywają się pod hasłem 
„Sąsiedztwo”. Hasło jest zachętą do poszukiwania 
podobieństw i różnic w losach społeczności i dzie-
dzictwa kulturowego.
Od sierpnia do października 2018 trwa cykl wyda-
rzeń kulturalnych organizowanych w wielu miej-
scowościach Pomorza Zachodniego w ramach Za-
chodniopomorskich Dni Dziedzictwa. To już pięt-
nasta edycja tego przedsięwzięcia. Zachodniopo-
morskie Dni Dziedzictwa to część największego 
projektu społeczno-edukacyjnego w Europie, ja-
kim są Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczne 
hasło to „Sąsiedztwo”, które jest zachętą do po-
szukiwania podobieństw i różnic w losach spo-
łeczności i dziedzictwa kulturowego Pomorza Za-
chodniego. Hasło nawiązuje wprost do wielo-
aspektowych tradycji kulturowych związanych z 
tworzeniem i funkcjonowaniem społeczeństwa na-
szego regionu, w tym również budowaniem i 
obroną państwowości polskiej. Tym samym pro-
blematyka wydarzeń wpleciona będzie w obcho-
dy stulecia odzyskania państwowości Polski i w 
hasło Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa 

dla wszystkich”. Zachodniopomorskie Dni Dzie-
dzictwa są również wspólnym wkładem w obcho-
dy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowe-
go 2018. Zadaniem ZDD jest propagowanie dialo-
gu międzykulturowego i wzmocnienie identyfika-
cji społecznej z lokalną i ogólnopolską spuścizną 
kulturową i historyczną. Dzięki pamięci trwać 
będą: polska państwowość, kultura, tradycja, ale 
też i lokalna tożsamość zachodniopomorska.
  Jak co roku Miasto Sławno aktywnie włącza 
się w organizację wydarzeń w ramach ZDD.                  
W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Sławnie                
zaprosiła uczniów sławieńskich szkół do ratusza 
na wykład prof. AP w Słupsku, dr hab. Daniela 
Kalinowskiego, który wraz ze swoją żoną - Adelą 
Kuik-Kalinowską wygłosili wykład na temat zna-
czenia tegorocznego hasła ZDD. Następnie roz-
strzygnięto Wielki Wakacyjny Konkurs Plastycz-
no-Fotograficzny „Krajobrazy Niepodległej”, zor-
ganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Sławnie. Do konkursu zgłoszono 89 prac, wy-
konanych różną techniką plastyczną i fotograficz-
ną. W konkursie ostatecznie przyznano 3 nagrody 
w dziedzinie plastyki, 3 nagrody w dziedzinie fo-
tografii i 2 wyróżnienia. Z rąk Krzysztofa Fran-

kensteina - burmistrza Sławna nagrody odebrali:
 
w dziedzinie plastyki:
- 1. miejsce - Dominik - lat 10 - "Maki na łące"
- 2. miejsce - Antonina - lat 9 - "Sławno"
- 3 miejsce - Lilianna - lat 8 - "Dworzec kolejowy 
w Sławnie"
 
w dziedzinie fotografii:
- 1. miejsce - Natalia - lat 14 - "Jezioro Kryształ"
- 2. miejsce - Gabierla - lat 13 - "Kuter we mgle"
- 3 miejsce - Arkadiusz - lat 9 - "Droga leśna"
 
wyróżnienia:
- Zuzanna - lat 7 - "Rzeka Wieprza"
- Lena - lat 8 - "Góry"
 
Na zakończenie spotkania Joanna i Zbigniew 
Kluszczyńscy opowiedzieli krótko o zorganizowa-
nej wystawie prezentującej mundury kombatanc-
kie z powiatu sławieńskiego oraz zbiorze powo-
jennych pamiątek dot. Sławna. Dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowanym w organiza-
cję tegorocznych Zachodniopomorskich Dni Dzie-
dzictwa w Sławnie.
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Dożynki Powiatowe 2018 - piękne wieńce, bogate stoiska i mnóstwo atrakcji
Dożynki Powiatowe w Sławnie, które odbyły się 29 września 2018 roku, roz-
poczęły się mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Pod-
czas nabożeństwa ksiądz proboszcz Leszek Szurek błogosławił wieńce do-
żynkowe i dary przekazane przez przedstawicieli gmin powiatu sławieńskie-
go.
 Po mszy korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac kard. S. 
Wyszyńskiego, gdzie przygotowane były stoiska z rękodziełem i swojskimi 
produktami regionalnymi. Otwarcia festynu dożynkowego dokonali m.in. 

Wojciech Wiśniowski - starosta sławieński i Krzysztof Frankenstein - bur-
mistrz Sławna.  Następnie gospodarze podzielili się chlebem ze wszystkimi 
zgromadzonymi na placu.
 Na scenie do późnego wieczora występowały różne zespoły, m.in. Orkie-
stra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej, Domasławianie i Sławianki.  Późny wie-
czór upłynął w rytm koncertu zespołu Zgagafari i Metrum. Dożynkowy fe-
styn prowadził Krzysztof Plewa.

Anna Maria Anders wkopała kapsułę z ziemią spod Monte Cassino
Z udziałem córki gen. Andersa - Anny 
Marii Anders - Senator RP, pełnomocnika 
prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu 
międzynarodowego w dniu 11 września 
2018 roku odbyła się uroczystość wkopa-
nia kapsuły z ziemią z Monte Cassino w 
hołdzie Żołnierzom 2. Korpusu Polskiego 
pod przywództwem gen. W. Andersa.
 Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w 
kościele pw. WNMP w Sławnie. W uro-
czystości udział wzięli:  Anna Maria An-
ders - senator RP, Arkadiusz Urban - Do-
radca Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, Krzysztof Franken-
stein - burmistrz Sławna, Robert Stępień 
- Zachodniopomorski Wicekurator Oświa-
ty, ppłk dypl. Józef Trejder – p.o. Komen-
danta Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie, ppłk mgr Dariusz Ma-
cul – Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w Koszalinie, komendanci służb mundu-
rowych, przedstawiciele organizacji, sto-
warzyszeń i związków zawodowych z te-
renu miasta i gminy Sławno oraz miesz-
kańcy miasta.
 Po mszy św. dalsza część uroczystości 
odbyła się na cmentarzu komunalnym w 
Sławnie, gdzie odsłonięto tablicę pamiąt-
kową. Cała uroczystość odbyła się według 
ceremoniału wojskowego z udziałem Or-
kiestry Wojskowej ze Szczecina oraz 
Kompanii Honorowej Centrum Szkolenia 
Sił Powietrznych w Koszalinie.  Po złoże-

niu meldunku Komendantowi 
CSSP w Koszalinie przez  dowód-
cę kompanii honorowej odegrano 
Hymn Polski, a następnie Krzysz-
tof Frankenstein - burmistrz Sław-
na przywitał wszystkich zgroma-
dzonych gości. Kolejno po burmi-
strzu głos zabrał Pan Robert Stę-
pień, przedstawiając krótki rys hi-
storyczny oraz Pani Anna Maria 
Anders, która podziękowała za 
zorganizowaną uroczystość i sze-
rzenie wiedzy patriotycznej wśród 
dzieci i młodzieży.
"Wychowałam się w duchu Monte 
Cassino. Dopiero we Włoszech 
można zdać sobie sprawę z faktu, 
jak dzielnie walczyli polscy żołnie-
rze i jak wielu z nich tam zginęło. 
Musimy zachować pamięć o tych 
bohaterach, ponieważ w czasie ko-
munizmu było to zakazane. Musimy 
ten czas nadrobić" - powiedziała 
Anna Maria Anders. 
 Następnie osłonięto i poświęco-
no tablicę, a orkiestra wojskowa 
odegrała utwór "Czerwone Maki 
na Monte Cassino". Na zakończe-
nie zgromadzone delegacje złoży-
ły wiązanki kwiatów pod osłoniętą 
tablicą. 
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Bieg 12 Mostów w nowej odsłonie
W Sławnie 23.06.2018r. rozegrano po raz szesna-
sty Bieg 12 Mostów o Puchar Prezesów Firm: Hy-
drogeobudowa i  P.B.S. Olszewski i Synowie.
Bieg rozgrywany był w tym roku w nowej formu-
le: nastąpiła zmiana dystansu i zmiana trasy. Bie-
gacze od tego roku będą pokonywali dystans  5km 
na nowej trasie – nastąpił jakby powrót do począt-
ku biegu, ponieważ I Bieg nazywał się „Bieg 5 
Mostów” a obecnie biegacze przebiegają również 
obok 5 mostów (ale nazwy już nie zmieniamy i 
pozostaje „Bieg 12 Mostów”). Bieg ukończyło 
139 zawodników. Ze względu na bardzo nieko-
rzystne prognozy pogody odbyła się tylko pierw-
sza część zawodów w kategorii  open. Pomysło-
dawca  biegu i  Wielki Przyjaciel sławieńskiego 

środowiska sportowego Włodzimierz Olszewski 
wspólnie z Tadeuszem Stukanem,  prezesem firmy 
Hydrogeobudowa, byli Złotymi Sponsorami XVI 
Biegu 12 Mostów. Imprezę dofinansowali rów-
nież:  Urząd Miejski w Sławnie,  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Wybrzeże” Sławno, Bank Spół-
dzielczy w Sławnie, WiK Sławno, MPGKiM 
Sławno, MPEC Sławno. Start biegu przygotowa-
ny przez Gminę Sławno umiejscowiony był obok 
Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie. 
Biegaczy z Polski i z Ukrainy powitała i życzyła 
jak najlepszych wyników: przewodnicząca Rady 
Gminy Sławno Marta Hołowata. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary i nagrody finansowe, wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Organi-

zatorzy mają nadzieję, że nowa formuła biegu 
spodobała się biegaczom.  
Organizatorzy: Urząd Miejski w Sławnie, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Sławnie, Urząd Gminy Sław-
no, OSP Gwiazdowo, Bobrowice, Stowarzyszenie 
Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej,  Komenda Powiatowa Policji w 
Sławnie, Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Sławnie, KS Olszewscy i Synowie 
Sławno.

Wyniki dostępne na stronach: 
www.biegislawno.pl, www.besport.pl. 

Podsumowanie sławieńskich czwartków lekkoatletycznych
12 czerwca 2018r.odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Sławień-
skich Czwartków Lekkoatletycznych.
O końcowej kolejności decydowała ilość startów. Klasyfikowani byli mło-
dzi sportowcy, którzy wystartowali w pięciu edycjach Czwartków i w finale 
miejskim. Walka o czołowe miejsca w niektórych konkurencjach trwała do 
ostatnich zawodów. Najlepszymi zawodnikami w sezonie 2017/2018 Sła-
wieńskich Czwartków Lekkoatletycznych byli: Jan Gostomczyk SP Nr 3 (re-
kordy w biegu na 60m – 8,17 i 300m – 42,85 oraz w skoku wzwyż – 160cm);  
Jakub Korowajczyk  SP Nr 3 (rekord w skoku wzwyż – 142cm); Maksymi-
lian Karpiński SP Nr 3 (rekord w skoku wzwyż – 159cm). Wręczenie nagród 
odbyło się po raz pierwszy w nowo wyremontowanym sławieńskim amfite-
atrze. Pierwszych trzech zawodników otrzymało: puchary, medale a wszy-

scy finaliści nagrody rzeczowe. 11 najwytrwalszych czwartkowiczów (wy-
startowali we wszystkich edycjach czwartków) otrzymało dodatkowe nagro-
dy. Puchary i nagrody zostały  ufundowane zostały przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie. Zakończył się kolej-
ny cykl Sławieńskich Czwartków Lekkoatletycznych, organizatorzy mają na-
dzieję, że czwartki mogą być dla najzdolniejszych dzieci pierwszym  etapem 
w drodze do „wielkiego świata lekkoatletycznego”. Chcemy również rozbu-
dzić u młodych ludzi potrzebę uprawianiem sportu dla zdrowia. Ważna przy 
organizacji czwartków była bardzo dobra współpraca Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Sławnie ze szkołami: Szkołą Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawo-
wa Nr 3.
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Festyn Mundurowi dla Ani 

Po raz dziesiąty w Sławnie i po raz 
pierwszy w sławieńskim amfiteatrze 
odbył się festyn charytatywny „Mun-
durowi dla ...”. Festyn pokazujący, 
że miłość do drugiego człowieka 
może być źródłem energii dla ludzi 
zaangażowanych w przygotowanie 
festynu i nie będących obojętnych 
wobec cierpienia drugiego człowieka 
zwłaszcza jeżeli chodzi o dziecko. 

Kolejny festyn „Mundurowi dla Ani” 
był imprezą  przynoszącą dobre owo-
ce.
 Młodzież z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży i Caritasu od 
kilku miesięcy przygotowywała fan-
ty i pozyskiwała środki od sponso-
rów potrzebne do zorganizowania fe-
stynu.  Szkoły i przedszkola ze Sław-
na Sławno przygotowywały program 
artystyczny, prowadziły również 
zbiórkę puszek aluminiowych. W so-
botę o godz. 12.00 odprawiona zo-
stała Msza św. w intencji organizato-
rów festynu oraz Ani i jej rodziny. O 
13:00 ruszyła kolumna służb mundu-
rowych: straży pożarnej, policji, le-
śników, księży i szkoły tresury psów 
„K2” ze Słupska, którzy wspólnie z 
Anią przeszli z placu ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego do sławieńskiego 
amfiteatru. Uroczystego otwarcia fe-
stynu dokonał ks. proboszcz Leszek 
Szurek wspólnie z szefami poszcze-
gólnych służb. Następnie prowadzą-
cy festyn Marzena Łużyńska i Domi-
nik Margielewski przedstawili pro-
gram festynu. Po godz. 14.00 rozpo-
częły się zawody. Cztery drużyny re-
prezentujące poszczególne służby 

(zło-
żone 

z dzieci sławieńskich szkół podsta-
wowych) rywalizowały w konkuren-
cjach przygotowanych przez po-
szczególne służby. Widzowie pod-
czas festynu mogli skosztować: bi-
gos, żurek, kiełbaskę (przygotowane 
przez Restaurację Morska), pyszne 
ciasta (upieczone przez parafianki 
oraz przyjaciół i znajomych rodziny 

A n i  z e 
Szkoły Pod-
stawowej z 
Warszkowa 
, kawę, her-
batę i napo-
je. Straż Po-
żarna przy-
g o t o w a ł a 
łódź ratun-
kową, którą 
w o z i ł a 
wszystkich 

chętnych po miejskim stawku, straż 
przeprowadziła również pokaz sprzę-
tu. Nadleśnictwo przygotowało kier-
masz roślin ozdobnych oraz szereg 
atrakcji związanych z lasem i eduka-
cja przyrodniczą. Policja wystawiła 
symulatory i pokaz sprzętu.  Dzieci 
mogły do woli poszaleć na dmuchań-
cach. Bardzo duże zainteresowanie 
wzbudził profesjonalny pokaz tresu-
ry psów w wykonaniu członków sto-
warzyszenia BALTO pod kierownic-
twem instruktorów słupskiego 
Ośrodka Szkolenia Psów K2. Prze-
wodnicy zaprezentowali umiejętno-
ści swoich psów w zakresie posłu-
szeństwa, pracy węchowej oraz 
obrony. Widzowie mogli zobaczyć 
pracę psów tropiących podczas prze-
szukania przedmiotów oraz oznacza-
nia próbek zapachowych. Pokaz 
obrony, poza elementami ataku i pil-
nowania pozoranta, zawierał uniesz-
kodliwienie i wyprowadzenie uzbro-
jonej osoby oraz atak psa na osobę w 
samochodzie. Uczniowski Strzelecki 
Klub Sportowy GROM ze Sławna 
zorganizował w czasie festynu strzel-
nicę. Salon fryzjerski „Marta” w 
swoim namiocie robił szałowe fryzu-

ry i malował odlotowe wzory na twa-
rzach. Wszystko to za symboliczna 
opłatę na cel charytatywny. Wielkim 
powodzeniem cieszyła się kula 
szczęścia (każdy los wygrywał, dzię-
ki hojności właścicieli firm, sklepów 
i osób prywatnych). Ponadto 12. Le-
śna Wielopoziomowa Drużyna Har-
cerska „Drzewianie” przygotowali 

mini obóz, w którym najmłodsi od-
wiedzający mogli zapoznać się ze 
specyfiką działania drużyny, zasada-
mi bezpiecznego biwakowania, 
udzielaniem pierwszej pomocy. Mo-
gli tam pokonać tor przeszkód i 
wziąć udział w różnych konkursach 
zręcznościowych, a także skorzystać 
z zaproszenia do wstąpienia w szere-
gi Leśnej Wielopoziomowej Druży-
ny Harcerskiej działającej przy 
Domu Harcerza, którą prowadzi Har-
cerz Orli Michał Fleran. Na zakoń-
czenie losowano wśród wszystkich 
losów nagrody główne. Cały czas 
„żyła” scena, na której występowały 
dzieci i młodzież z przedszkoli i 
szkół ze Sławna i Warszkowa. Wy-
stępy koordynowała Iwona Kopow-
ska ze Sławieńskiego Domu Kultury 
a całość nagłaśniał Dominik Margie-
lewski, który wystąpił również w roli 
piosenkarza (wspierany profesjonal-
nie przez Marzenę Łużyńską).
 Festyn podsumował i podzięko-
wał wszystkim organizatorom i dar-
czyńcom ks. proboszcz Leszek Szu-
rek. Rodzice Ani przyłączyli się do 
podziękowań i z całego serca, wzru-
szeni wyrazili swoją wdzięczność 
wszystkim zaangażowanym w przy-

gotowanie festynu. Wspaniałą pracę 
wykonała sławieńska młodzież z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży na czele z Adamem Ławerem, 
Szkolnych Kół Caritasu z: Gimna-
zjum Miejskiego Nr 1, Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych. Młodzież 
pozyskała fanty, nagrody do kuli 
szczęścia, napoje i wykonała piękną 

pracę w dniu festynu.  Możemy z ra-
dością powiedzieć: MAMY W 
SŁAWNIE WSPANIAŁĄ MŁO-
DZIEŻ. Patronem młodzieży  z ra-
mienia Caritasu był ksiądz Ernest 
Kutwin oraz panie katechetki: Anna 
Borowiec i Małgorzata Błaszkie-
wicz.
 Na początku lipca w sali herbowej 
Urzędu Miejskiego w Sławnie odby-
ło się uroczyste zakończenie akcji. . 
Po podsumowaniu okazało się, że w 
tym roku podczas festynu zebrano 
kwotę 14.000zł, którą przekazali ro-
dzinie Ani Łuczyckiej wiceburmistrz 
miasta Mieczysław Grabowski, ks. 
Proboszcz Leszek Szurek wraz z sze-
fami służb i przedstawicielami orga-
nizatorów. Kwotę udało się zebrać 
dzięki hojności sponsorów i miesz-
kańców Sławna, którzy jak zwykle 
nie zawiedli. Dodatkowo 1.900zł 
przekazała SP Warszkowo oraz 846zł 
STRiP „Na Szlaku”. Zebrana kwota 
zostanie przeznaczona na leczenie i 
rehabilitację Ani. Mama Ani wzru-
szona podziękowała osobom zaanga-
żowanym a Ania wręczyła wszyst-
kim obecnym w Ratuszu czerwone 
serduszka, za okazane jej serce.
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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO 

z dnia 17 września 2018 r. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) Burmistrz Miasta Sławno podaje do wiadomości wyborców 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców  niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 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 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     

 
GIMNAZJUM  MIEJSKIE  Nr 1 

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                         
8 października 2018 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 12 października        
2018 r. 

 
 Głosowanie  w  siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00. 

 
                                                                         
                                                                                                                                                                                     Burmistrz  Miasta Sławno  
                                                                            dr inż. Krzysztof  Marek  Frankenstein 
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Od 26 września do 15 października 
w galerii W RATUSZU można oglą-
dać wystawę zdjęć Michaiła Pyriesi-

na  z  Kal in ingradu , 
p r z e d s t a w i a j ą c y c h 
przedmioty, które czę-
sto widujemy na mie-
ście, i które są czymś 
tak zwyczajnym w pej-
zażu miejskim, że nie 
zwracamy na nie uwagi. 
Tymi przedmiotami są 
pokrywy studzienek ka-
nalizacyjnych. Mijamy 
je co jakiś czas, nawet 
po nich chodzimy, bo 
przeważnie usytuowane 
są na chodnikach. Na 
ogół mają wygląd mało 
interesujący, ale niekie-
dy spotkać można takie, 
które zaprojektował 
ktoś znający się na rze-
czy. Na takich właśnie 
wyróżniających się sta-
ranniejszym przygoto-
waniem pokrywach 
umieszcza się herby 

miast, znaki graficzne i napisy zwią-
zane z ważnymi wydarzeniami w 

dziejach danego miasta, 
albo po prostu są ozdo-
bione ciekawym ukła-
dem linii, płaszczyzn i 

otworów, powodującym, że ten że-
liwny krążek nie szpeci, a staje się 
raczej elementem dekoracyjnym. Ta-
kiego typu pokrywy zaczął fotogra-
fować ponad dziesięć lat temu Pyrie-
sin. Z każdej podróży po kraju i z po-
dróży zagranicznych przywozi kolej-
ne zdjęcia wzbogacające jego 
zbiory. Na obecnej wystawie 
znalazły się fotografie pokryw z 
Rosji, USA, Polski, Włoch, 
Niemiec, Bułgarii i Chin. Zna-
jomi Pyresina, którzy dowie-
dzieli się o przedmiocie jego 
kolekcjonerskich pasji, przysy-
łają mu zrobione przez nich 
zdjęcia, jeśli czasami zdarzy się 
im trafić na jakiś interesujący 
egzemplarz w swoim mieście, 
albo gdzieś na wycieczce zagra-
nicznej. Ale na sławieńskiej 
wystawie znalazły się tylko te 
zdjęcia, które autor wykonał 
sam, przedstawiające tylko te 
pokrywy, na których – jak 
mówi – mógł stanąć swoją 

nogą. Umieszczone w ramkach i ze-
stawione w rodzaj fryzu przypomina-
ją wystawę barwnych grafik abstrak-
cyjnych.
Michaił Pyriesin urodził się na Sybe-
rii (Ałtajski Kraj). Ukończył studia 
wojskowe w Wyższej Szkole Mor-
skiej we Władywostoku. Jest emery-
towanym oficerem Marynarki Wo-
jennej. Mieszka w Kaliningradzie. 

Dyżury Radnych Rady Miejskiej 

(poniedziałek od 15.00 do 16.00)

Biuro Rady – p. Nr 33 

Październik 2018 r.
- 15.10.2018 r. - Dominik Margielewski

- 22.10.2018 r. - Maria Poprawska 

- 29.10.2018 r. - Jarosław Stark

Listopad 2019 r.
- 05.11.2018 r. - Edyta Szczygielska

- 12.11.2018 r. - Stanisław Szkudlarek

Nowa wystawa w galerii „W RATUSZU”

Miejski konkurs plastyczny 
z okazji 100-lecia Niepodległości

 Urząd Miejski w Sławnie zaprasza dzieci i 
młodzież  do udziału w konkursie plastycz-
nym, organizowanym z okazji stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Narodowe 
Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z 
najważniejszych świąt państwowych. Podczas 
jego obchodów czcimy pamięć tych, którym 
zawdzięczamy własne państwo.
 Dostrzegając potrzebę szczególnego uhono-
rowania tej rocznicy, także poprzez formy ar-
tystyczne, Urząd Miejski w Sławnie ogłasza 
konkurs plastyczny pt. "Czym jest dla Ciebie 
Niepodległość?", adresowany do uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu miasta Sławna.  Tematyka prac winna 
nawiązywać do odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Poprzez uczestnictwo w konkur-
sie można wyrazić czym dla mnie jest Dzień 
Niepodległości? Jak świętuję odzyskanie przez 
Polskę Niepodległości? Jak ten dzień obcho-
dzony jest w moim regionie czy w rodzinie? W 
namalowanych pracach można przedstawiać 
zmagania Polaków walczących o odzyskanie 

niepodległości.
Technika dowolna, np. kredka, pastele, 
akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są 
również kolaże, wydzieranki, wyklejan-
ki (prace wykonane z materiałów syp-
kich i spożywczych nie będą przyjmo-
wane). Format pracy – A4 lub A3. Prace 
muszą być wykonane samodzielnie i in-
dywidualnie. Kategorie wiekowe: 
uczniowie klas I – III szkół podstawo-
wych, uczniowie klas IV– VIII szkół 
podstawowych,uczniowie gimnazjum 
oraz szkół ponadpodstawowych.
 Prace należy składać osobiście lub 
nadsyłać pocztą do dnia 25 październi-
ka 2018 r. do godz. 15.00  na adres 
Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M.C. 
Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. Prace 
należy dostarczyć z załączonym formu-
larzem zgłoszeniowym oraz zgodami, 
stanowiącymi załącznik do niniejszego 
Regulaminu.


