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 Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczył 
także Paweł Szefernaker - wiceminister MSWiA 
oraz Tomasz Hinc - Wojewoda Zachodniopomor-
ski. Najważniejszą częścią rozmów była budowa 
odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Sianów 
– Słupsk. Minister Adamczyk potwierdził,                      
że nowy plan inwestycyjny zakłada przeznaczenie 
niemal 130 mln zł na projekty budowlane i uzyska-
nie decyzji ZRID wraz z wykupami nieruchomo-
ści. Dzięki  temu w kwietniu 2019 roku 
ma ruszyć przetarg na projekt tej trasy.
„Zabezpieczyliśmy kwotę 130 mln zł na 
wykup gruntów między Sianowem                  
a Słupskiem. To pozwoli nam przygoto-
wać tę inwestycję  do przetargu                 
w trybie partnerstwa publiczno-pry-
watnego” – powiedział minister Adam-
czyk.
 Cała droga S6 od Szczecina do 
Gdańska, jeśli wszystkie procedury zo-
staną dopełnione, ma powstać w termi-
nie, który by zapowiadany, czyli do 
końca 2023 roku.
 Kolejnym tematem było dofinanso-
wanie ze środków  Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Dofinansowanie prze-
znaczone będzie  głównie na budowy, 
przebudowy i remonty dróg powiato-
wych   i gminnych. Uzależnione będzie 
od dochodów jednostek samorządu terytorialne-
go: im niższy dochód własny jst, tym większa                 
wartość dofinansowania, przy czym maksymalne 
dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% 
kosztów realizacji zadania. Nowością jest także to, 
że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań 
wieloletnich, co pozwoli na realizację większych               
inwestycji, które dotychczas były przez samorządy 
odkładane.
 Łączna pula dofinansowania zadań, realizowa-
nych przez samorządy województwa zachodniopo-
morskiego,  w ynies ie  174  394  903 ,33  z ł .                 
Utworzenie Funduszu ma na celu poprawę bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i parametrów tech-
nicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę 
oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności tere-
nów inwestycyjnych. W ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, środki przekazywane będą na  
zasadach konkursowych.  Wsparcie będzie przy-
znawane na podstawie wniosków o dofinansowa-
nie, składanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w ramach naborów przeprowadzanych na             

terenie każdego województwa. Za przeprowadze-
nie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o              
dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie. 
Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządo-
wych to wpłaty pochodzące z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa, Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz 
z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa              
i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są 
własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz 
może zostać zasilony środkami pochodzącymi z 
przekazania skarbowych papierów wartościowych, 

a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. 
przez spółki, w których udziały albo akcje posiada 
Skarb Państwa. 
 „Lepsze drogi to większe szanse na rozwój,               
inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygo-
towaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z któ-
rego dofinansujemy modernizację i budowę tysię-
cy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat na 
zadania infrastrukturalne realizowane przez                

samorządy przeznaczymy 36 mld zł. 
Jeszcze nigdy na drogi powiatowe                      
i gminne nie trafiły tak duże środki” 
- powiedział minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.
 W spotkaniu udział wzięli także    
zaproszeni goście: Wojciech Wi-
śniowski – starosta sławieński,Tomasz 
Bobin – Przewodniczący Rady Powia-
tu, Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy 
Sławno, Radosław Nowakowski – 
Wójt  Gminy Malechowo, Janusz             
Bojkowski – Wójt Gminy Postomino, 
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz 
Darłowa, Robert Stępień - Kierownik 
Zespołu ds. Obsługi Wniosków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie – Biuro   w Koszalinie, Ma-
rzena Łużyńska – Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Sławnie oraz Mieczysław Gra-
bowski – zastępca burmistrz Sławna. 
„Zaprosiłem na to spotkanie wszystkich przedsta-
wicieli władz z terenu powiatu sławieńskiego. 
Była to doskonała okazja do określenia prioryte-
tów inwestycyjnych w naszym regionie. W samym 
Sławnie bardzo ważnym zadaniem jest przebudo-
wa ulicy Gdańskiej i Chopina, które są drogami 
powiatowymi. W tym zakresie będziemy szukać 
wspólnych rozwiązań z Panem Starostą, aby taki 
projekt wspólnie zrealizować” – powiedział                
burmistrz.

Cała droga S6 powstanie do 2023 roku
20 marca w sławieńskim ratuszu odbyło się spotkanie samorządowców z terenu powiatu sławieńskiego                                     

z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Tematem rozmów była kwestia budowy odcinka drogi                  
ekspresowej S6 na odcinku Sianów-Słupsk oraz dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
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Przy ul. Gdańskiej powstanie 
miejsce odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy

W centralnej części skweru, w miejscu gdzie stał czołg, 
powstanie fontanna z podświetleniem LED

Rozpoczęła się przebudowa skwerów zielonych na terenie                    
miasta oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kaja-
karzy przy ul. Gdańskiej.  W ramach projektu zrealizowane 

zostaną trzy zadania, które uzupełnią braki w infrastrukturze rekreacyj-
nej.

15 lutego 2019 roku w sławieńskim ratuszu doszło do podpisania umowy z Przed-
siębiorstwem Budownictwa Specjalistycnego Olszewski i Synowie Sp. z o.o.                      
ze Sławna, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym - 
1.081.170,00 zł za wykonanie inwestycji wraz z 60 miesięczną gwarancją. Umowę 
parafowali Włodzimierz Olszewski - właściciel firmy oraz Krzysztof Frankenste-
in - burmistrz Sławna.

W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy zadania inwestycyjne. Pierwsze 
przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie terenu skweru między ulicami 
Matejki i Kopernika wraz z nawiązaniem do układu drogowego przyległych 
ulic. Przewiduje się wykonanie nowych, pełniących rolę ciągów komunikacyj-
nych, które będą połączone z chodnikami biegnącymi wzdłuż przyległych ulic. 
Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek i pla-
ców,  montaż ławek, koszy na śmieci, altany i pergoli. Następnie zostanie wyzna-
czone miejsce pod wykonanie fontanny posadzkowej w centralnej części skweru, 
łącznie z przebudową przyłączy kanalizacji, wody i energii wraz z szafą sterowni-
czą dla potrzeb fontanny. Zamontowane zostanie również oświetlenie ozdobne 
typu parkowego, z wykorzystaniem technologii LED oraz kamery do monitorin-
gu.

Następnym zadaniem wykonanym w ramach projektu będzie budowa                
miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej. Inwestycja  
będzie umiejscowiona przy rzece Wieprzy, która jest jedną z najbardziej uczęsz-
czanych rzek przez kajakarzy. Zakres prac dotyczy   budowy dwóch wiat pojedyn-
czych, dostawę i montaż stołów, ławek z oparciem pod wiatą, ławek stałych bez 
oparcia, koszy na śmieci oraz drewnianych stojaków na kajaki.  Do oświetlenia  
terenu wykorzystane zostaną rozwiązania z technologią LED oraz lampa solarna 
hybrydowa - wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii.

Trzecim działaniem będzie zagospodarowanie skweru położonego pomię-
dzy Kanałem Miejskim, a Gimnazjum. Odtworzone zostaną ścieżki, klomby              
zieleni oraz elementy małej architektury. Dodatkowo ustawione zostaną ławki 
i kosze na śmieci, nasadzone zostaną rośliny i krzewy ozdobne, tak by wszystko 
stworzyło miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji. Zamontowane zostanie 
także oświetlenie oraz lampa solarna z napędem hybrydowym.  

Koszt całkowity powyższych inwestycji to 1.081.170,00 zł, z czego dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 
429.626,00 zł.  Planowany termin zakończenia prac to  31 lipca 2019 roku.

Ruszają kolejne inwestycje

Projekt zagospodarowania skweru
przy ul. Armii Krajowej

Przebudowie poddany zostanie skwer 
przy Gimnazjum Miejskim w Sławnie
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  Oficjalnego otwarcia drogi dokonali: Marek 
Subocz - Wicewojewoda Zachodniopomorski, 
Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta 
Sławno oraz Marzena Łużyńska - Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Sławnie.
 Uroczystość otworzył burmistrz Sławna, 
który podziękował Wojewodzie za uzyskane 
wsparcie finansowe. Przypomnijmy, że pod ko-
niec 2017 roku Wojewoda Zachodniopomor-
ski ogłosił listę rankingową wniosków o dofi-
nansowanie w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019. Miasto Sławno złożyło pro-
jekt, uzyskując dofinansowanie w kwocie 
900.627,00 zł.

 Na początku 2018 roku ogłoszono prze-
targ na realizację inwestycji oraz wyłoniono 
wykonawcę - f irmę Hydrogeobudowa                   
Sp. z o.o. ze Sławna. Zakres prac obejmował 
m.in. wymianę nawierzchni jezdni ulic, prze-
budowę chodników, przebudowę kanalizacji 
deszczowej wraz ze studniami i wpustami 
deszczowymi oraz wykonanie nowego oświe-
tlenia drogowego. Długość remontowanego 
odcinka to 471m. Zrealizowana inwestycja 
jest bardzo ważna dla mieszkańców Sławna 
- od kilku lat ulica Kopernika borykała się 
z problemem kanalizacji deszczowej, a skut-
kiem tego były podtopienia i zalania okolicz-
nych budynków.

Ulica Kopernika w nowej odsłonie 

Na ulicy Matejki powstały nowe zatoki autobusowe,ułatwiające zatrzymanie się autobusu poza pasem ruchu

Przebudowa ulicy Kopernika rozwiązała problem z podtopieniami i zalaniami okolicznych budynków

Zgodnie z zaleceniami konserwatora, na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Jedności Narodowej
położona została kostka brukowa

Przebudowa ulicy M. Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Matejki w Sławnie dobiegła końca. 

4



Inwestycje www.facebook.com/MiastoSlawno

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

 Zakres prac obejmował roboty przygotowaw-
cze, tj. rozebranie istniejących, zniszczonych na-
wierzchni, krawężników i obrzeży, przygotowanie 
podłoża pod ułożenie warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni, wykonanie warstw wierzchnich, regu-
lację istniejących wpustów, włazów, zaworów,  
studni teletechnicznych, wykonanie nowej kanali-
zacji deszczowej wraz z przyłączami, humusowa-
nie i obsianie trawą, wykonanie nowych nasadzeń 
drzew w ilości takiej samej, jak drzewa wycięte, 
dostawę i montaż koszty ulicznych oraz inwenta-
ryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych 
prac. 
 Powyższa inwestycja realizowana była dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej. W przypadku złożonego przez sła-
wieński samorząd wniosku miasto otrzymało 
2.127.555,00 zł dofinansowania, co stanowi 80% 
wartości całego projektu (2 684 845,19 zł). 
 Ulica Mickiewicza stanowi bezpośrednie połą-
czenie z ul. Armii Krajowej, która jest fragmentem 
drogi wojewódzkiej nr 205. Przy odcinku tej ulicy 
mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna, stacja pa-
liw, sklep wielkopowierzchniowy oraz wiele punk-
tów handlowo usługowych, z których usług korzy-
stają mieszkańcy całego powiatu.  Wykorzystywa-
ny jest jako dojazd do targowiska miejskiego,           
które stanowi istotny element lokalnej działalności 
gospodarczej, szczególnie w zakresie własnych 
upraw rolnych i autorskiego rzemiosła. 

 Ulica Matejki, Bankowa i Basztowa to niewiel-
kie odcinki, których przebudowa stanowiłaby nie-
odłączne elementy wlotowe do ul. Mickiewicza.  
W obrębie tych ulic umiejscowione są wjazdy do 
punktów handlowo-usługowych m.in. banku,                
gabinetów lekarskich, dentystycznych, targowiska, 
sklepu wielkopowierzchniowego, stacji paliw czy 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
 Nadmienić należy, iż ulica Mickiewicza stano-
wi dojazd do największego na terenie miasta 
ośrodka kultury jakim jest Sławieński Dom Kultu-
ry oraz jedynego w powiecie amfiteatru. Ulica 
Mickiewicza stanowi także dojazd do terenów                
rekreacyjnych, szkół, żłobka oraz przedszkola.

Przebudowano ul. Mickiewicza wraz z jej odnogami

Ulica Bankowa

 Pod koniec roku zakończono prace przy przebudowie ulicy Mickiewicza wraz z jej odnogami:                                      
ul. Bankową, Basztową i Matejki.

Ulica Mickiewicza
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Dlaczego czołg trafił do Muzeum w Malechowie?

Wprowadzona 01 kwietnia 2016 roku 
ustawa o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitar-

nego mówi, że przez nazwy jednostek organizacyj-
nych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów, urządzeń użyteczności publicznej i po-
mniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub 
inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego 
ustroju propagować. Przez pomniki rozumie się 
również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, 
popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty, tablice              
pamiątkowe, napisy i znaki. Za usunięcie obiektu 
upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia 
lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój 
totalitarny, odpowiada właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości, na terenie której obiekt 
się znajduje. Do usunięcia zostało zakwalifikowa-
nych 469 obiektów. Wśród nich był Pomnik                 
Wyzwolenia Ziemi Sławieńskiej – czołg.
 Odnosząc się do wprowadzonej ustawy, Rada 
Miejska w Sławnie, uchwałą nr L/284/2018 z dnia 
08 lutego 2018 roku wyraziła zgodę na rozebranie 
przedmiotowego pomnika. Ponadto Wojewoda 
Zachodniopomorski pismem z dnia 19 marca  
2018 roku poinformował tut. samorząd o zmia-
nach w ustawie. W obecnym brzmieniu właściciel 
lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na tere-
nie której obiekt się znajduje, winien usunąć ten 
pomnik w terminie do dnia 31 marca 2018 roku. 
W przypadku nieusunięcia obiektu, wojewoda 
wyda decyzję nakazującą rozbiórkę, obciążając 
kosztami właściciela gruntu, na którym pomnik się 
znajduje. W odpowiedzi poinformowano Wojewo-

dę, że we wskazanym 
terminie sławieński 
samorząd zdemontuje               
elementy świadczące 
o istocie pomnika:  
tablicę memoratywną 
znajdującą się obok 
czołgu, cokół oraz 
maszty na flagi. Z ko-
lei kwestia monumen-
tu uzależniona jest od 
rozpoczęcia inwesty-
c j i  polegającej  na 
uporządkowaniu tere-
nu skweru, na którym 
przedmiotowy czołg 
się znajduje. Chcąc 
zsynchronizować pra-
ce inwestycyjne oraz 
prace przy przeniesie-
niu czołgu poinformowano, że wszelkie działania 
związane z przeniesieniem czołgu zostaną zreali-
zowane po wyłonieniu wykonawcy na przebudo-
wę ww. skweru. 
 Należy zauważyć, że podstawowym założeniem 
ustawodawcy było usunięcie z przestrzeni publicz-
nej pomników, propagujących komunizm lub inny 
ustrój totalitarny. Ustawodawca nie przewidział 
konsultacji społecznych z mieszkańcami, ani 
zmian formy istniejących pomników. Instytut               
Pamięci Narodowej jasno sformułował  katalog ka-
tegorii obiektów, które winny ulec usunięciu z prze-
strzeni publicznej. Zgodnie z opinią Instytutu               
Pamięci Narodowej tego typu pomniki winny być              

likwidowane bądź przenoszone w miejsca, które 
będą stanowiły swojego rodzajem muzeum lub 
skansen. Propozycję w tej sprawie złożyło Stowa-
rzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju muzeum 
techniki i techniki wojskowej Tytan w Malechowie. 
Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą o użyczenie 
eksponatu jakim jest czołg T-34 oraz jego remon-
tu na własny koszt. 
 Warto podkreślić, że zgodnie z umową pomię-
dzy miastem i stowarzyszeniem, pomnik - czołg 
został użyczony bezpłatnie na okres 15 lat, lecz 
w dalszym ciągu pozostaje własnością miasta.              
Pomnik po wielu latach doczeka się gruntownego 
remontu, a w muzeum będzie stanowić eksponat 
powojenny i ciekawostkę historyczną.

20 lutego 2019 roku czołg T-34 znajdujący się na skwerze przy ul. Armii Krajowej w Sławnie został przetransportowany                
do Muzeum Techniki i Techniki Wojskowej Tytan w Malechowie. To efekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu                   
lub innego ustroju totalitarnego.
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Pod koniec ub. roku sławieńscy radni 
uchwalili projekt budżetu miasta na 2019 
rok.

 Sesja rozpoczęła się od ustalenia składów oso-
bowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie. 
Zgodnie ze Statutem Miasta, Rada jako organ               
stanowiący i kontrolny działa nie tylko na sesjach, 
ale także poprzez swoje komisje. Zadaniem komi-
sji jest praca w zakresie spraw, do których została 
powołana - opiniuje projekty uchwał oraz opiniu-
je pozostałe sprawy wnoszone przez Przewodni-
czących Rady. Podstawową formą aktywności     

komisji są cykliczne posiedzenia, zgodnie z rocz-
nym planem pracy. W kadencji 2018-2023 funk-
cjonuje pięć komisji stałych, w skład których 
wchodzą:
- Komisja Rewizyjna - Joanna Iwko - Przewodni-
cząca Komisji, Bojaryn Marcin, Kopczyński Paweł, 
Stach Ewelina, Stępień Marta, Śledź Włodzimierz.
- Komisja Gospodarki i Budżetu - Bożena Kal-
laur - Przewodnicząca Komisji, Bukowski Bartosz, 
Kopczyński Paweł, Margielewski Dominik, Motyl 
Maciej, Włodzimierz Śledź.
- Komisja Socjalna - Paweł Kopczyński - Prze-

wodniczący, Bojaryn Marcin, Bukowski Bar-
tosz, Łużyńska Marzena, Margielewski Do-
minik, Motyl Maciej, Poprawski Adam, 
Stach Ewelina, Stark Jarosław, Stępień Karo-
lina, Stępień Marta.
- Komisja Spraw Publicznych - Marta Stę-
pień - Przewodnicząca Komisji, Iwko Joan-
na,  Łużyńska Marzena, Margielewski Domi-
nik, Podolski Marcin, Stark Jarosław, Stępień 
Karolina, Śledź Włodzimierz.
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 
Adam Poprawski - Przewodniczący Komisji, 
Bojaryn Marcin, Iwko Joanna, Kallaur Boże-
na, Motyl Maciej, Podolski Marcin, Stępień 
Marta.
 Po ustaleniu składów osobowych stałych 
komisji nastąpiła przerwa w obradach. Rad-
ni udali się na komisje stałe i obradowali nad 
projektami uchwał, które znajdowały się 
w dalszym porządku obrad. Najważniejszą 
uchwałą był projekt budżetu miasta na 2019 
rok oraz uchwalenie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 
2019-2034. Projekt budżetu przedstawił             
radny Włodzimierz Śledź.
 Dochody miasta w 2019 roku kształtować 
się będą w kwocie 51.786.287,00 zł, zaś wy-
datki  kwocie 52.886.287,00 zł. Wydatki na 
o ś w i atę  i  w ychow an i e  w  proj ekc i e                        
budżetu na przyszły rok stanowią kwotę 
16.930.612,21 zł, na pomoc społeczną                      
i rodzinę - 18.143.827,00 zł, na gospodarkę 
komunalną  i  ochronę środowiska  - 
4.118.214,34 zł, gospodarka odpadami - 
1.729.314,34 zł, kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego – 1.308.434,00 zł, kulturę  
fizyczną i sport – 1.277.580,68 zł. Przyszło-
roczny budżet miasta jest budżetem deficy-
tow y m .  P l anow any  d e f i c y t  w y no s i 
1.100.000,00 zł i zostanie pokryty wolnymi 
środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętym 
kredytem.
  Zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych, rezerwa ogólna budżetu nie 
może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% 
wydatków budżetu. W naszym przypadku 

rezerwa ogólna stanowi kwotę 110.000,00 zł. 
W projekcie budżetu miasta ujęto także rezerwę 
celową w wysokości 138.000,00 zł, z przeznacze-
niem na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego. W celu zachowania  ciągłości zadań 
należących do właściwości Gminy i dostosowania 
się do obowiązujących przepisów prawa propono-
wany na rok 2019 projekt budżetu wprowadza 
oszczędności w zakresie wydatków bieżących i wy-
magać będzie prowadzenia racjonalnej gospodar-
ki środkami budżetowymi.

Budżet Sławna w 2019 roku
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Od 01 marca 2019 roku 
wzrosły opłaty za gospo-
darowanie odpadami. 

Opłaty wzrosły z 5,30 zł na 6,70 zł 
miesięcznie od 1m3 zużytej wody               
za odpady segregowane oraz z 5,50 zł 
na 7,00 zł miesięcznie od 1m3 zuży-
tej wody za odpady niesegregowane.

Miasto Sławno objęło systemem 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi nieruchomości zamieszkałe. 
Z pobranych opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi miasto 
pokrywa koszty funkcjonowania sys-
temu, w skład którego wchodzą kosz-
ty odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, koszt utrzymania 
punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, obsługi admini-
stracyjnej oraz edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowa-
nia z odpadami komunalnymi.                     
Od razu należy zaznaczyć, że pod-
wyżka opłat nie jest uznaniowa i w ża-
den sposób nie zasili innych zadań 
w budżecie miasta. System gospoda-
rowania odpadami komunalnymi po-
winien się samofinansować. Oznacza 
to, że opłaty wnoszone przez miesz-
kańców powinny w całości pokrywać 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Nie ma możliwości 
dotowania systemu z budżetu miasta. 
Na konieczność zmiany wysokości 
stawek opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wpływają na-
stępujące składniki:

 g wzrost ilości odbieranych od-
padów komunalnych z nieruchomo-
ści zamieszkałych,

 g wzrost ilości odpadów ko-
munalnych dostarczanych własnym 
transportem przez mieszkańców 
miasta do PSZOK (Punk Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych),

 g wzrost ceny za odbiór odpa-

dów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych,

 g wzrost cen za gospodarowanie 
i składowanie odpadów komunal-
nych w RIPOK Gwiazdowo.

 
W 2018 roku wydatki na system 

gospodarowania odpadami w mie-
ście wyniosły 1.794.606,74 zł. Przy 
liczbie 12.189 mieszkańców, którzy są 
objęci systemem gospodarowania 
odpadami, z tytułu opłat za gospoda-
rowanie odpadami wpłynęło łącznie 
1.715.838,40 zł. To oznacza, że strata 
w 2018 roku wyniosła 78.768,34 zł 
i  zosta ła  p okr yta  ze  śro dków                    
własnych Miasta Sławno. Z czego       
wynika więc ta podwyżka opłat? Wy-
musza ją strona wydatkowa systemu, 
a więc odbieranie i transport odpa-
dów oraz ich zagospodarowanie.

Decydującym elementem, który 
wpływa na wzrost opłat „za śmieci” 
dla mieszkańców, jest ich zagospoda-
rowanie. Przy zagospodarowaniu od-
padów koszt  za leży  o d  i loś c i                         
odpadów przekazanych do RIPOK 

w Gwiazdowie oraz rodzaju odpadu 
przekazywanego do instalacji. Każdy 
odpad ma inna cenę za megagram. 
Śre dnioro czny  wzrost  kosz tu             
zagospodarowania odpadów w latach 
2015-2018 wyniósł 6,15 %. Na wzrost 
kosztów zagospodarowania odpadów 
komunalnych wpływa zarówna        
rosnąca ilość odbieranych odpadów 
od mieszkańców, jak i wzrost ceny   
za zagospodarowanie odpadów. Pod-
stawowym i najliczniej przekazywa-
nym odpadem (około 85 %) są niese-
gregowane (zmieszane) odpady                     
komunalne. Przykładowo w 2015 
roku RIPOK przyjął 2.484,34 Mg, zaś 
w 2018 roku 2.741,13 Mg. To poka-
zuje, że ilość odpadów jest większa, 
a wzrost w latach od 2015 do 2018 
wyniósł 10,34%.

Dodatkowo od 2019 roku zmianie 
uległ cennik za zagospodarowanie 
odpadów w RIPOK Gwiazdowo.                  
Aktualna cena Mg niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunal-
nych wynosi 334,69 zł brutto wobec 
286,20 zł brutto w 2018 r. Wzrost   

wyniósł 16,94%, a wpłynęło na to 
wzrost płacy minimalnej, cen pali-
wa, kosztów utrzymania taboru, 
wzrost opłaty „marszałkowskiej” 
za składowanie niektórych odpa-
dów oraz konieczność spełnienia 
wymogów przeciwpożarowych 
i wymogów zainstalowania wizyj-
nego systemu kontroli miejsca    
magazynowania i składowania od-
padów. Wobec powyższego w roku 

2019 przewidywany szacunkowy 
koszt zagospodarowania wszystkich                  
r o d z a j ów  o d p a d ów  w y n i e s i e 
1.104.500,00zł. Koszty odbioru odpa-
dów komunalnych od mieszkańcóww 
2018 roku wyniosły 759.600,00 zł 
rocznie. W roku 2019 szacowany 
koszt odbioru odpadów komunal-
nych od mieszkańców wyniesie 
869.742,00 zł.

Łączny koszt funkcjonowania    
systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi w 2019 r. szacuje się na 
kwotę 2.154.300,00 zł. Przy założeniu 
obowiązującej od 2016 roku stawki, 
wpływy wyniosłyby 1.715.838,40 zł, 
co  dałoby stratę  w wysokości 
438.416,60 zł. Aby spełnić ustawowy 
obowiązek samofinansowania syste-
mu gospodarowania odpadami ko-
nieczne było więc zwiększenie opłat. 
Wprowadzenie tych stawek nastąpiło 
od 1 marca 2019 roku. Zmiana staw-
ki za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie oznacza konieczności 
składania nowych deklaracji przez 
mieszkańców, każdy, indywidualnie 
otrzyma informację o wysokości 
opłaty  na  podstawie  z łożonej                   
wcześniej deklaracji.

S z c z e g ó ł o w a  i n f o r m a c j a                       
o nowych stawkach 

na naszej stronie internetowej 
www.czyste.slawno.pl

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki obowiązujące 
od 01.03.2019 r.

- 6,70 zł za odpady segregowane
- 7,00 zł za odpady niesegregowane

Co wpływa na podwyżki opłaty za śmieci? 
- rosnąca ilość odbieranych odpadów (wzrost o ponad 10%),
- wzrost cen za gospodarowanie i składowanie odpadów,
- wzrost cen paliwa i kosztów utrzymania taboru oraz opłata „marszałkowska”
- zgodnie z prawem system winien być samofinansujący, tj. opłaty od mieszkańców muszą 
w całości pokrywać odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
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Jeżeli jesteś seniorem i interesujesz się sprawami społeczności 
lokalnej zgłoś się do Rady Seniorów w Sławnie.

 Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów trwa do dnia 
12 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00. Zgłoszenia kandydatów                
należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie                   
(pok. 36) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski               
w Sławnie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno (decyduje 
data wpływu do urzędu). Kandydatami do Rady mogą być senio-
rzy, którzy ukończyli 60 lat.  Wszelkie dodatkowe informacje oraz 
formularze zgłoszeniowe znajdują się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Nabór do Rady Seniorów

Na ulicach miasta pojawiły się dodat-
kowe patrole  mundurowych.                       

21 słuchaczy ze Szkoły Policji w Słupsku 
pod czujnym okiem doświadczonych po-
licjantów ze Sławna i Darłowa będzie 
dbało o bezpieczeństwo mieszkańców.
 Praktyki młodych policjantów odby-
wają się zawsze pod koniec podstawowe-

go szkolenia zawodowego. Musi je przejść 
każdy nowo wstępujący do służby funk-
cjonariusz. W związku z tym od ponie-
działku słuchacze Szkoły Policji w Słup-
sku pod okiem sławieńskich i darłow-
skich policjantów pełnią służby w patro-
lach na terenie powiatu czuwając nad 
bezpieczeństwem mieszkańców.
 Głównym zadaniem patroli jest reago-
wanie na wykroczenia najbardziej uciąż-
liwe dla mieszkańców m.in. spożywanie 
alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
nieprawidłowe parkowanie oraz żebrac-
two. Mundurowi w trakcie pełnionych 
służb będą także zwracali uwagę na ład                
i porządek publiczny.
 Młodzi policjanci z zaangażowaniem 
przyswajają kolejne umiejętności podej-
mując po raz pierwszy interwencje, a wie-
dzę nabytą podczas szkolenia będą mogli 
zastosować w praktyce.

Dodatkowe patrole na ulicach miasta

Kolejne inwestycje w celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami

Budowa hali, rozbudowa placu komposto-
wego i zakup rozdrabniacza - to składowe 
inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów w Gwiazdowie”, na które po-
zyskano 85% dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - działanie 3.7 
Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. 
Kwota dofinansowania wynosi 3.575.504,88 zł,             
natomiast całkowita wartość inwestycji to 
5.173.965,90zł, w tym część kwalifikowalna - 
4.206.476,34zł.  
 Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już 
inwestycji zrealizowanych przez spółkę MPGKiM 
w Sławnie. To wszystko jest pokłosiem rewolucji 
odpadowej, która nastąpiła w 2013 roku. W latach 
2013-2014 spółka  realizowała projekt usprawnie-
nia systemu gospodarki odpadami w powiecie sła-
wieńskim   poprzez rozbudowę składowiska odpa-
dów w Gwiazdowie. Dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu zakupiono instalację do mechanicznego 

przetwarzania odpadów,  specjalistyczną ładowar-
kę kołową oraz dostosowano obiekt do obowiązu-
jących przepisów i norm w zakresie ochrony śro-
dowiska i gospodarki odpadami. W 2015 r. roku  
spółka zakupiła instalację do biologicznego prze-
twarzania odpadów w systemie zamkniętym. Dzię-
ki zastosowaniu tej technologii odpady ulegające 
biodegradacji zostają zagospodarowane w tunelu 
foliowym,  co ogranicza uciążliwość zapachową 
przetwarzających się odpadów. 
Zgodnie z założeniami obecnie realizowanego   
projektu, zmodernizowania zostanie obecna już 
instalacja RIPOK w Gwiazdowie. Prowadzone               
inwestycje obejmują rozbudowę oraz moderniza-
cję istniejącej już infrastruktury, która skuteczniej 
i sprawniej zagospodaruje odpady wytwarzane 
przez mieszkańców miasta oraz powiatu sławień-
skiego.  Zakres inwestycji umożliwi właściwe prze-
twarzanie odpadów i zoptymalizuje cały proces 
technologiczny, który będzie prowadził do uzyska-
nia zwiększonych efektów odzysku odpadów pod-

legających recyklingowi. Dzięki wybudowanej hali               
zmniejszy się pylenie odpadów. Odpady będą      
również zabezpieczone przed warunkami atmos-
ferycznymi. Warto podkreślić, że zaplanowane 
przedsięwzięcia są zgodne z tzw. dyrektywą ramo-
wą o odpadach, która nadaje priorytet zapobiega-
niu powstawania odpadów, przygotowaniu ich do 
ponownego użycia i recyklingowi.
 Drugim, realizowanym przez spółkę działa-
niem, jest montaż zespołu paneli fotowoltaicznych 
polikrystalicznych o mocy 39,75 kWp, które zosta-
ną zainstalowane na dachu nowej hali. Celem tego 
działania jest stworzenie możliwości przejścia na                
gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych. Pozwoli to na obniżenie 
rachunków za energię elektryczną oraz zmniejsze-
nie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących                        
zanieczyszczeń (pyły, dwutlenek siarki, tlenki              
azotu).  Całkowita wartość tej inwestycji to 254 
610,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi                         
175 950,00 zł.
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Czarujący festiwal z „Gracją” za nami
Już po raz jedenasty Sławno stało się stolicą tań-
ca w regionie.
 XI Karnawałowy Festiwal Tańca z „Gracją”, zor-
ganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sław-
nie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Stowa-
rzyszenie „Gracja” oraz Urząd Miejski w Sławnie 
przyciągnął do miasta tancerzy z całego Pomorza 
oraz taneczną grupę z partnerskiego miasta Rin-
teln.  Na parkiecie hali widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie królowa-
ły rytmy taneczne, piękne, stroje, szyk i elegancja.
 Gościem specjalnym była para taneczna Ania              
i Jacek - trzykrotni mistrzowie świata w rock and 
rollu. W dwóch blokach tanecznych zaprezentowa-
ło się 90 par towarzyskich oraz 19 formacji. 
 Po występach wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe złote medale. Ponadto sędziowie, posta-
nowili wyróżnić grupy taneczne i zawodników, 
przyznając okolicznościowe puchary.  
Kombinacja tańców towarzyskich  do lat 10:
I miejsce- Błażej Kamiński i Izabela Milto,                  
II miejsce -Błażej Strychanowski i Wiktoria Stry-
chanowska 
III miejsce - Jakub Pawlak i Julia Parszczyńska 
IV miejsce Jakub Kozłowski i Dominika Kownac-
ka 
V miejsce - Oliwier Jackowski i Lena Gondel                 

Kombinacja tańców towarzyskich do lat 12:
I miejsce - Konrad Czarnuch i Amelia Szygenda
II miejsce - Arkadiusz Fedoruk i Maria Pominkie-
wicz 
III miejsce - Oliwier Kusznerczuk i Barbara Po-
minkiewicz 
IV miejsce - Arkadiusz Fedoruk i Urszula Wanago 
oraz Paweł Kowalczyk i Martyna Tkaczyk
 V miejsce - Michał Rosiak i Maja Kazusek
Kombinacja tańców towarzyskich powyżej                  
lat 12:
I miejsce - Jan Król i Zuzanna Mysiorek
II miejsce - Konrad Idzik i Martyna Skrobek 
III miejsce - Jan Król i Małgorzata Krzyżaniak 
IV miejsce - Daniel Sapan i Katarzyna Owczarek 
V miejsce - Wojciech Cieplik i Oliwia Hennig oraz 
Jakub Tyma i Dagmara Okonowicz 
Nagroda publiczności:
- w kategorii podstawowej - Tomasz Polit i Gabrie-
la Juszczykowska 
- w kategorii średniozaawansowanej - Arkadiusz 
Fedoruk i Urszula Wanago 
- w kategorii zaawansowanej - Oliwier Kuszner-
czuk i Julia Pawlak  
Wyniki w kategorii formacje taneczne powyżej 
lat 12:
- najlepsze widowisko taneczne - „Ptaki” Gracja 
- najlepsza kompozycja tańca - Rinteln ( Niemcy) 

- najlepsza etiuda taneczna - „Sentense” Barlinek 
- najlepsze show - „Tsunami” Finezja OSiR Sławno 
- gracja i wdzięk zespołu - „Italiano” Gracja Sław-
no 
- nowatorstwo artystyczne w tańcu - „So close” 
Sławoborze 
- najlepsza technika tańca „Przebudzenie „ Gracja 
- najlepsza choreografia „Brazil” Finezja Sławno 
oraz „Wiosenny walc” Gracja 
Wyniki w kategorii formacje taneczne do lat 12 
- puchar małego tancerza „Dzwoneczek” Finezja 
- najlepsza etiuda taneczna - „Dziewczyna z po-
mnika” Barlinek 
- najlepsze show - „szalona Tina” - Białogard 
- najlepsze widowisko taneczne: „Królowa Egiptu” 
- Gracja Sławno
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Po raz pierwszy ulicami Sławna przeszedł Orszak Trzech Króli
 Kilkaset osób, w tym aniołowie, mę-
drcy, pastuszkowie i rycerze, wzięło 
udział w Orszaku Trzech Króli, który 
przeszedł po raz pierwszy ulicami 
Sławna. 
 Orszak rozpoczął się na pl. Wyszyńskiego 
i przeszedł ulicami: Powstańców Warszawskich, 
Kopernika, Jedności Narodowej, Polanowską, Ko-
ścielną i zakończył się przed stajenką przy koście-
le pw. św. Antoniego w Sławnie. Na trasie przygo-
towano cztery scenki jasełkowe. Większość uczest-
ników założyła papierowe korony na głowy, w ten 

sposób nawiązując do wizyty mędrców - biblijnych 
królów. Uczestnicy dostali też balony i śpiewniki, 
by każdy mógł włączyć się w kolędowanie. Na fi-
nalnej stacji królowie oddali pokłon świętej rodzi-
nie. Dla wszystkich uczestników przygotowano 
ciepły posilek, a wydarzenie zakończyło się wspól-
nym kolędowaniem.
 Organizatorami wydarzenia była organizacja 
katolicka „Rycerze Kolumba” przy parafii p.w. 
Wniebowzięcia  NMP w Sławnie,  paraf ia                            
p.w. WNMP w Sławnie oraz Miasto Sławno. W or-
ganizację włączyły się także instytucje działające 

na terenie miasta: Sławieński Dom Kultury, Zespół 
Szkół im. J.H. Dąbrowskiego, miejskie szkoły, 
miejskie i prywatne przedszkola, harcerze, Orkie-
stra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej. 
Partnerami w przygotowanie Orszaku były także 
spółki miejskie, Spółdzielnia Mieszkaniowa               
„Wybrzeże”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 
parafia pw. św. Antoniego oraz lokalni przedsię-
biorcy i osoby prywatne. 

Za wszelką pomoc organizatorzy 
serdecznie dziękują!
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Policja podsumowała 2018 rok. Trwa budowa nowej komendy

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, 
m.in. insp. Piotr Ostrowski – Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Wojciech 
Wiśniowski - starosta sławieński, burmistrzowie, 
wójtowie oraz przewodniczący rad z powiatu                
sławieńskiego,funkcjonariusze i funkcjonariuszki 
z KPP Sławno oraz zaproszeni goście.

Podczas odprawy insp Grzegorz Śrek – Komen-
dant Powiatowy Policji w Sławnie przedstawił         
wyniki pracy poszczególnych pionów komendy 
oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sła-
wieńskiego.

W 2018 roku policjanci osiągnęli 74,50% wy-
krywalności ogólnej przestępstw, w tym 66,10% 
przestępstw kryminalnych. Z najbardziej uciążli-
wych i niebezpiecznych przestępstw sławieńscy 
policjanci wykryli 100% spraw dotyczących bójek 
i pobić, 43,60% kradzieży, 47,70% kradzieży z wła-
maniami oraz 34,20% spraw dotyczących zniszcze-
nia mienia. Łącznie policjanci wszczęli i przepro-
wadzili 1208 postępowań przygotowawczych. 
Stwierdzono 28 przestępstw korupcyjnych. Przed-
stawili zarzuty 100 osobom, które kierowały pojaz-
dami w stanie nietrzeźwym. Interweniowali łącz-
nie 11452 razy – policjanci nie tylko reagowali na 
zgłoszenia obywateli, ale także z własnej inicjaty-
wy interweniowali. Policjanci pilnowali porządku 
na 3 imprezach o charakterze masowym oraz na 

35 imprezach wymaga-
jących znacznych sił 
i środków. Średni czas 
reakcji to 9 minut i 53 
sekundy.

Komenda Powiato-
wa Policji w Sławnie 
realizowała również 
różne programy spo-
łeczne: bezpieczny se-
nior, bezpieczne waka-
cje, bezpieczne ferie, 
krajowy program prze-
ciwdziałania narkoma-
nii, dzielnicowy – policjant, któremu ufam, gryfuś 
czy kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok. 
Priorytetem Komendy na 2019 rok to przede 
wszystkim popularyzacja Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, wzmacnianie roli dzielnico-
wego w relacjach ze społeczeństwem oraz bezpie-
czeństwo imprez masowych, zabezpieczenie prze-
jazdów kibiców. Komendant przedstawił również 
aktualny etap trwającej budowy nowej siedziby 
Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, która ma 
zakończyć się do 2020 roku.  

W sławieńskiej komendzie doszło także do 
zmian w kierownictwie. 12 lutego 2019 roku                  

odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowe-
go komendanta insp. Grzegorza Śreka. Po ponad 
dwuletniej służbie na kierowniczym stanowisku              
w sławieńskim garnizonie policji, komendant 
przeszedł do świnoujskiej jednostki, gdzie objął 
stanowisko Komendanta Miejskiego. Komendant 
Grzegorz Śrek żegnany był przez policjantów, pra-
cowników cywilnych Policji, samorządowców, 
przedstawicieli działających w regionie instytucji 
oraz przedstawicieli innych służb mundurowych. 
Podziękowania za współpracę złożył również 
Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna.

Nowym Komendantem został  nadkom.                  
Andrzej Kamoda.

Dzielnicowi spotkali się 
z mieszkańcami Sławna
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie 

dzielnicowi różnych rejonów miasta spotkali się z miesz-
kańcami. Mundurowi poznali oczekiwania społeczeń-
stwa, ale też przekazali wiedzę o bezpiecznych zachowa-
niach w codziennych sytuacjach, propagując Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie 
rozpoczęli dzisiaj cykl spotkań ze społeczeństwem i roz-
mawiali o bezpieczeństwie w ramach programu „Dziel-
nicowy bliżej nas”. Obok zainteresowania słuchaczy in-
nowacyjnymi programami typu „Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa” rozmawiali na tematy związane                
z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa. Po-
licjanci rozmawiali także o przestępstwach, których ofia-
rami padają osoby starsze, jak kradzieże „na wnuczka”, 
„ na policjanta” czy kieszonkowe. Policjanci informowa-
li i zachęcali również o możliwości i sposobie korzysta-
nia z aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której 
kontakt z Policją, w tym z dzielnicowymi jest bardzo 
ułatwiony.

Spotkanie miało za zadanie propagowanie właści-
wych relacji i zaufania na linii obywatel – dzielnicowy. 

22 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie odbyła się odprawa roczna              
podsumowująca wyniki ubiegłorocznej pracy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.
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 To już pewne! 27. Finał WOŚP 
w Sławnie był rekordowy - zebrano 
50.044,67 zł !!!
 W dniu 13 stycznia 2019 roku Sławno po raz 
kolejny okazało się Miastem Ludzi Wielkich 
Serc, gdyż to właśnie dzięki Państwa wsparciu 
ten finał był wyjątkowy i rekordowy. I choć 
wszyscy podkreślają, że nie o bicie rekordów tu 
chodzi to suma jaką udało się zebrać Miejskiemu 
Sztabowi robi wrażenie. 

Dla szpitali dziecięcych
 Celem tegorocznego finału była zbiórka na 
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to pla-
cówki z oddziałami II oraz III stopnia referen-
cyjności, czyli takie, które mogą dokonać specja-
listycznej diagnozy oraz udzielić pomocy me-
dycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce 
funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim 
zasięgiem obejmują one teren całego kraju.      
W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne 
jest nowoczesne, spełniające najwyższe standar-
dy wyposażenie, które daje lekarzom i persone-
lowi medycznemu jak najlepsze możliwości dia-
gnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków. 
Fundacja skupiła się przede wszystkim na zakła-
dach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza 
obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej. 

W zależności od wyników zbiórki Zarząd Fun-
dacji może zdecydować także o realizacji próśb 
dotyczących pomocy w większych inwestycjach, 
jak chociażby wsparcie w wyposażeniu central-
nych sterylizatorni czy pracowni MRI. W głów-
nej mierze zbiórka ma jednak umożliwić pod-
niesienie standardu wyposażenia. Do szpitali 
trafić mają tak zaawansowane urządzenia jak 
chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy 
komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG 
(w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultraso-
nografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopo-
wy z torem wizyjnym dla gastroenterologii. 

 Wspieranie Fundacji ma również realny 
wpływ na nasz Szpital Powiatowy w Sław-
nie. Placówka w 2018 roku otrzymała róż-
ny sprzęt i wyposażenie od Fundacji 
o łącznej wartości około 300.000,00 zł.
 Miejski Sztab WOŚP przygotował wiele 
atrakcji, które zapewniły całodzienną, 
wspaniałą zabawę dla mieszkańców                  
miasta. W niedzielę od samego rana na              
terenie miasta kwestowało 135 wolontariu-
szy. Imprezę, która odbyła się w hali wido-
wiskowo-sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Sławnie, poprowadzili: Marta 
Stępień, Marzena Łużyńska oraz Dominik 

Margielewski. O godzinie 
13:00 prowadzący wspól-
nie z Krzysztofem Fran-
kensteinem – burmi-
strzem Sławna oraz Anetą 
Świątek – szefową sztabu, 
dokona l i  of ic ja lnego 
o t w a r c i a  i m p r e z y . 
W pierwszej kolejności 
odbyły się występy arty-
styczne uczniów sławień-
skich szkół i przedszkoli, 
wystąpiła Orkiestra Dętej 
im Ziemi Sławieńskiej. 
Pokaz taneczny zaprezen-
towali podopieczni szko-

ły tańca Magnetica, a pokaz ratownictwa zapre-
zentowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Sławnie. Występy przepla-
tane były aukcjami różnego rodzaju przedmio-
tów, m.in. zaproszeń, kuponów, voucherów,                
rybek, koszulek, a nawet pieczonego prosiaka 
ufundowanego przez Grzegorza Sendeckiego, 
prowadzącego Zakład Uboju i Przetwórstwa 
Mięsnego w Bobrowiczkach. O godz. 15:00 przy-
szedł czas na główną licytację, m.in. srebrnego 
serduszka ufundowanego przez Radnych Rady 
Miejskiej w Sławnie oraz Złotego Serduszka 
ufundowanego przez Pracownię Złotniczą – Ma-
rzena Dresler. Złote Serduszko wylicytowała 
Pani Amelia za kwotę 3000zł!
 Po aukcjach na scenie pojawiła się grupa                
taneczna Gracja i Finezja, a dwukrotnie krótki 
pokaz swoich wokalnych umiejętności zaprezen-
tował zespół Projekt Hubas z Goleniowa. Wystą-
piła także szkoła tańca i baletu Assemble oraz 
wokalistki z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sław-
nie. Podczas imprezy swoje stoiska miał Szpital 
Powiatowy w Sławnie, który wykonywał badania 
słuchu i ciśnienia, było stoisko z warkoczykami, 
a także stoisko malowania twarzy. Nad zabezpie-
czeniem medycznym czuwała firma FALCK, 
a nad bezpieczeństwem uczestników członkowie 
USKS GROM w Sławnie. Po godzinie 17:00 po-
jawił się wielki tort, ufundowany przez Piekarnię 
Państwa Jakubowskich ze Sławna. Na zakończe-
nie wystąpił z mini-recitalem Dominik Margie-
lewski, który porwał licznie zebraną tego dnia 
publiczność. O godz. 20:00 zostało puszczone 
światełko do nieba, uświetnione wyjątkowym, 
widowiskowym pokazem laserów.

Dziękujemy!
 Miejski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Sławnie dziękuje jeszcze raz wszyst-
kim wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom, 
lokalnym mediom i wszystkim mieszkańcom za 
udzieloną pomoc bo przecież gramy do końca 
świata i jeden dzień dłużej. Bez Was nie byłoby 
tego wszystkiego !!!

Rekordowy Finał WOŚP w Sławnie!

12. Drużyna LWDH „Drzewianie” 

Niezawodni okazali się sławieńscy wolontariusze

18 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Sławnie podziękowano wolontariuszom
 za ich pracę podczas 27. Finału WOŚP
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 „Wspaniałe panie, wspaniałe i twórcze. Drodzy Państwo pamiętajmy, że jeże-
li na świecie jest więcej wrażliwych  i dobrych ludzi to świat staje się lepszy. Świat 
staje się lepszy, bo my się tu spotykamy i doceniamy kreatywność, twórczość, 
wrażliwość i pracę naszych pań.”- tymi słowami po raz siódmy została otwarta 
ekspozycja „kobiety malują”.
 Podczas wernisażu, który odbył się 05 marca w Sławieńskim Domu Kultury              
komisarz wystawy-Grzegorz Machłaj przybliżył wszystkim obecnym miłośnikom 
rodzimej sztuki ideę oraz sylwetki autorek. Panie natomiast opowiadały o swoich 
pracach i o tym, co je motywuje do tworzenia. Wszystko to w rodzinnej atmosfe-
rze, pełnej ciepła i serdeczności, bo taka też jest sztuka kobieca.  W tegorocznej edy-
cji udział wzięły: Jolanta Ziarkiewicz, Anna Pozlewicz, Jadwiga Galik, Halina Gaf-
fke-Poprawska, Dorota Grodzka, Helena Palusińska, Iwona Szymoniak, Anna Ły-
siak, Agata Szczepaniak, Danuta Deka, Patrycja Pietrasz, Krystyna Majewska, Iwo-
na Hukała, Katarzyna Lewańska-Tukaj, Halina Nowak oraz Ewa Stachowicz.                 
Wyjątkową wystawę można zobaczyć od wtorku do soboty w godz. 09.00-20.00                     
i w niedzielę w godz. 15.00-20.00. (SDK)

Kobiety malują Nietypowa kolacja 
w SDK

 
Sławieńska publiczność wzięła udział w kolacji, ale wielce nietypo-
wej, ponieważ była to „Kolacja dla głupca”.
 Spektakl w wykonaniu aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatyczne-
go przyciągnął do Sławieńskiego Domu Kultury komplet widzów. 
Świetnie zagrana komedia o bogatym wydawcy, który umiłował sobie 
posiłki z ludźmi o niskim poziomie inteligencji, oczywiście, by sobie  
z nich żartować. Wszystko miało się jednak zmienić, gdy na jego pro-
gu stanął on- głupiec nad głupcami, a może nie? „On nie jest chyba 
taki głupi. W ciągu godziny popchnął twoją żonę do cudzołóstwa, a na 
ciebie nasłał kontrolę Urzędu Skarbowego”- podsumował „ofiarę”                
jeden z przyjaciół głównego bohatera.  Jedynie widzowie mogli ocenić 
kto kogo na dudka wystrychnął, bawiąc się przy tym wyśmienicie. 
(SDK)

Wyróżnienia dla władz Sławna

16 marca 2019 r. w Gminie Darłowo odbył się III Regionalny Kongres            
Kobiet. Jest to cykliczne wydarzenie skierowane do kobiet – działających                  
aktywnie na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz tych, które mają 
ochotę solidarnie pobyć i wzmocnić się w swoim towarzystwie. 

 W pierwszej części powitano gości III Regionalnego Kongresu Kobiet oraz 
dokonano rozstrzygnięcia konkursu „Kobieta Powiatu Sławieńskiego 
2019”. Spośród nadesłanych zgłoszeń specjalnie powołana kapituła wybie-
rała zwycięzców i zadecydowała o przyznaniu nagrody. Laureatkami Kon-
kursu na Kobietę Powiatu Sławieńskiego 2019 została Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Sławnie - p. Marzena Łużyńska – w kategorii działalność 
w administracji i sferze publicznej; p. Ewa Dziemieszonek (zam. Gmina 
Darłowo) - w kategorii działalność społeczna; p. Elżbieta Betlińska (zam. 
Miasto Darłowo) – w kategorii działalność społeczna. Organizatorki               
również przyznały zgodnie z założeniami konkursu nagrodę specjalną               
w czwartej kategorii - równość i różnorodność dla mężczyzny, który                
między innymi aktywnie wspiera lokalne inicjatywy na rzecz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn. 
  Nagrodą specjalną w tej kategorii został uhonorowany Krzysztof 
Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno na wniosek pracowników.
 Kongres uświetniony został poprzez wystąpienia zespołu „Czerwone Ko-
rale” z Dobiesławia, który swoją otwartością i zakorzenionymi ludowymi 
tradycjami ujął publiczność.

 Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów, Sto-
warzyszenie Era Kobiet z Koszalina,  Stowarzyszenie Akademia Kobiet Wiej-
skich Gminy Darłowo.

Fot. i materiał - Gmina Darłowo

Podczas III Regionalnego Kongresu Kobiet, który odbył się w Dąbkach (gmina Darłowo) dokonano                    
rozstrzygnięcia konkursu ,,Kobieta Powiatu Sławieńskiego”. 
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„Pod dachami Paryża” to tytuł kon-
certu noworoczno-karnawałowego, 
na który 13 stycznia br. zaprosił nas 
Sławieński Dom Kultury. 
 Było to niezapomniane spotkanie 
z francuską piosenką za sprawą wspa-
niałych wykonawców: Macieja Osady 
Sobczyńskiego, który utwory aranżo-
wał i poprowadził orkiestrę Filharmo-
nii Koszalińskiej oraz Moniki Węgiel- 
aktorki Teatru Współczesnego z War-
szawy i piosenkarki, która te utwory 
brawurowo wykonała.
 Wkroczyliśmy w Nowy 2019 rok 
oczarowani francuską piosenką, zda-

wało by się wyjęta z lamusa, ale ciągle 
żywą i piękną. Piosenka francuska zaj-
muje poczesne miejsce w historii tego 
gatunku. Są to zapewne najpiękniejsze 
na świecie piosenki o miłości przyku-
wające naszą uwagę i tematem i formą, 
a nade wszystko poetyckim tekstem 
i piękną melodią. Mistrzowski był po-
pis orkiestry: trzymała w napięciu, 
szarpała za serce. 56 muzyków na róż-
nych instrumentach zawładnęło                 
widownią prawdziwą sztuką, w tym 
nieodzownym dla francuskiej piosen-
ki akordeonista. A sam maestro z ba-
tutą czarował. (SDK) 

 Pod dachami Paryża 

Mayday w SDK
Dwie godziny świetnej zabawy 
i rozrywki na najwyższym pozio-
mie zapewnili sławieńskiej publicz-
ności aktorzy z Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Koszalinie.
Na deskach Sławieńskiego Domu 
Kultury gościnnie wystawili jedną 
z najlepszych komedii teatralnych 
świata. „Mayday” - to historia tak-

sówkarza-bigamisty, którego niezwy-
kle uporządkowane życie w jednej 
chwili skręca o 180 stopni i staje się 
serią wypadków, która niechybnie 
prowadzi do wyjawienia najskrytszej 
tajemnicy. Salwy śmiechu towarzy-
szyły aktorom od początku do końca, 
a ich kunszt nagrodzony został               
owacjami na stojąco. (SDK)

Jubileusz „Drzewian”
  
12. Leśna Wielopoziomowa Druży-
na Harcerska „Drzewianie”, działa-
jąca przy Domu Harcerza w Sław-
nie obchodziła swoje jakże ważne, 
pierwsze urodziny. 
 Z okazji jubileuszu drużyny, 
w dniu 07 lutego 2019 roku, Krzysz-
tof Frankenstein - burmistrz Sławna 
odwiedził młodych harcerzy w sie-

dzibie hufca i złożył na ich ręce ser-
deczne gratulacje z okazji pierw-
szych urodzin , jednocześnie dzięku-
jąc za dotychczasową, bardzo dobrą 
współpracę. młodzi harcerze otrzy-
mali okolicznościowy list gratulacyj-
ny oraz zestaw radiotelefonów, które 
pomogą w łączności podczas wędró-
wek i zabezpieczenia imprez.

Urodziny Pani Józefy
W gronie rodziny i przyjaciół              
90. rocznicę urodzin obchodziła 
Pani Józefa Sobierańska ze Sławna. 
Z tej okazji rodzina przygotowała 
wzruszającą uroczystość w sła-
wieńskiej restauracji „Morska”.
 To tam Pani Józefa przyjmowa-
ła życzenia od prawnucząt, wnu-
cząt oraz dzieci. Były życzenia re-
cytowane przez najmłodszych 
członków rodziny i te śpiewane 
przez wnuczkę Sandrę. Do grona 
składających życzenia dołączył 
Krzysztof Frankenstein – bur-

mistrz Sławna.
 Pani Józefa Sobierańska urodzi-
ła się 17 marca 1929 r. w Rakowcu 
koło Żychlina. Pracowała w Mle-
czarni przy Polanowskiej, a potem 
w Zakładach Drobiarskich.
 Od 1969 r. po śmierci męża, 
Pani Józefa samotnie wychowywa-
ła troje dzieci (Barbarę, Irenę i Pio-
tra). Obecnie może cieszyć się spo-
rą rodziną, bo oprócz nich ma też 
dziewięcioro wnuków oraz 12 pra-
wnuków. Pani Józefie życzymy 100, 
a nawet 200 lat życia.
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 8 marca 2019 r. w sali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sławnie odby-
ła się największa impreza sportowo-
rekreacyjna Hufca ZHP im. WOP, 
która od wielu lat cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem członków 
gromad i drużyn, a także ich druży-
nowych – przygotowujących uczest-
ników zawodów i czynnie dopingu-
jących podczas rozgrywek.
 Główne cele turnieju „HarcSport 
2019” to przede wszystkim populary-
zacja  czynnego wypoczynku wśród 
młodzieży, kształtowanie nawyku 
zdrowego i kulturalnego spędzania 
wolnego czasu, uczenie zasad fair 
play w sportowej rywalizacji, wdraża-
nie do współpracy i współzawodnic-
twa zespołowego opartego na wza-
jemnym zaufaniu, zrozumieniu                     
i życzliwości, a także integracja śro-
dowiska harcerskiego. W tegorocz-
nym turnieju, zorganizowanym w ra-

mach realizacji zada-
nia publicznego Mia-
s t a  S ł a w n o  p n . 
„Sprawni i świadomi 
– w zgodzie z naturą”, 
wzięło udział  145 
osób, tj.: sześć zespo-
łów zuchowych, trzy 
młodszoharcerskie                 
i sześć z pionu harce-
rzy starszych oraz in-
struktorzy z kręgów 
„Sami Swoi” i „Wia-

rusy”. Turniej zainaugurowano ape-
lem, a następnie – po przypomnieniu 
regulaminu zawodów - przystąpiono 
do rozgrywek. Nad prawidłowym 
przebiegiem poszczególnych konku-
rencji czuwali sędziowie zawodów – 
nauczyciele wychowania fizycznego: 
pani Marta Stępień ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Kornela Makuszyń-
skiego oraz pan Wojciech Szczęsny                 
z Gimnazjum Miejskiego w Sławnie. 
Po niezwykle zaciętej walce, pełnej 
emocji i pozytywnej rywalizacji, wy-
łoniono zwycięzców. „Mistrzami 
sportu 2019” oraz „Wicemistrzami 
sportu 2019” Hufca ZHP Sławno zo-
stali w kategorii gromad zuchowych 
(uczniów klas I-III) reprezentacje:              
5. Środowiskowej Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” 
(drużynowa pwd. Anna Batorska), 
Próbnej Gromady Zuchowej (druży-

nowa pwd. Julia Lisiecka) oraz 6. 
Wielopoziomowej Drużyny Harcer-
skiej „Dzieci Neptuna” (drużynowa 
hm. Barbara Sobczak). Miejsca poza 
podium zajęły zespoły z: 7. Gromady 
Zuchowej „Kosmiczna Gromada” 
(drużynowa pwd. Grażyna Jarosz), 
50. Wielopoziomowej Drużyny Har-
cerskiej im. Władysława Sikorskiego 
(drużynowa phm. Anida Rydlichow-
ska) i 21. Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej im. Aleksandra Kamiń-
skiego (drużynowa pwd. Anna Augu-
styniak-Sikora). Złoto, srebro i brąz 
- wśród harcerzy młodszych (klasy 
IV-VI) - trafiły do: 27. Wielopozio-
mowej Drużyny Harcerskiej im.                
Jerzego Kukuczki (drużynowa pwd. 
Sylwia Hutman), 8. Wielopoziomo-
wej Drużyny Harcerskiej „Gryf ” 
(drużynowa phm. Emilia Foryś) i 12. 
Leśnej Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Drzewianie” (drużyno-
wy pwd. Michał Fleran). Drużyny, 
które wywalczyły olimpijskie laury 
wśród harcerzy starszych (uczniowie 
klas VII-VIII i III gimnazjum) to: 5. 
Środowiskowa Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”, 
6. Wielopoziomowa Drużyna Har-
cerska „Dzieci  Neptuna” oraz                    
21. Wielopoziomowa Drużyna Har-
cerska im. Aleksandra Kamińskiego. 
Ich członkowie pokonali zespoły               
reprezentujące: 11. Drużynę Starszo-

harcerską im. Henryka Dąbrowskie-
go (drużynowa pwd. Dorota Mani-
jak), 27. Wielopoziomową Drużynę 
Harcerską im. Jerzego Kukuczki 12. 
Leśną Wielopoziomową Drużynę 
Harcerską „Drzewianie”. Harcerskich 
mistrzów sportu – zdobywców trzech 
pierwszych miejsc w każdej grupie 
wiekowej – uhonorowano dyploma-
mi i okazałymi pucharami, a pozosta-
łych wyróżniono okolicznościowymi 
dyplomami. Dodatkowo, jednostki 
rywalizujące zadania specjalne oraz 
dodatkowe turnieju „Mistrzowie 
Hufca ZHP Sławno”, zdobyły kolejne 
punkty w klasyfikacji ogólnej. Dla 
wszystkich uczestników piątkowej 
imprezy przygotowano posiłek rege-
neracyjny, natomiast paniom –                       
w dniu ich święta – wręczono słodki 
upominek. Komenda Hufca ZHP im. 
WOP w Sławnie pragnie pogratulo-
wać zwycięzcom i podziękować sę-
dziom zawodów oraz panom Krzysz-
tofowi Kowalczykowi – dyrektorowi 
sławieńskiego OSiR-u i Henrykowi 
Kudźmie – dyrektorowi Gimnazjum 
Miejskiego im. mjr. Henryka Suchar-
skiego za pomoc w przeprowadzeniu 
przedsięwzięcia współfinansowanego 
ze środków Miasta Sławno na pod-
stawie umowy z dnia 19.02.2019 r.

   hm. Jacek Błaszczyk

HarcSport 2019

W środę, 27 marca 2019 roku,  Krzysztof Frankenstein -                 
burmistrz Sławna, w obecności Marty Konfederak - Naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji, uroczyście wręczył Be-
acie Szultce akt powierzenia stanowiska pełnienia funkcji dyrek-
tora Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie na kolejną 
pięcioletnią kadencję.
 Decyzja została poprzedzona konsultacjami z Zachodniopomor-
skim Kuratorium Oświaty oraz radą pedagogiczną przedszkola. 
Pani dyrektor życzymy dalszych sukcesów w kierowaniu placówką, 
jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i or-
ganizacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Kolejna kadencja

 22 marca 2019 roku Miejska Biblio-
teka Publiczna w Sławnie gościła poetę, 
prozaika marynistę Boguława Janicza-
ka. Spotkanie to odbyło się w ramach 
cyklu spotkań autorskich.
 Bogusław Janiczak – postać niezwykle 
barwna, co i tajemnicza. Kapitan żeglugi 
wielkiej, a w chwili obecnej kapitan portu 
w Darłowie. Nie lubi mówić o sobie. Za to 

wiele o nim mówi jego twórczość, w któ-
rej pobrzmiewa szum morza, odgłosy da-
lekich portów, czy też tajemnice, których 
nie możemy objąć rozumem. W swoim 
dorobku ma także kilkadziesiąt tekstów 
piosenek, z których wiele doczekało się 
nagrań na płytach. Wielokrotnie nagra-
dzany, wyróżniany, kocha swoją pracę tę 
zawodową i tę twórczą. Przybyła na spo-
tkanie młodzież, miała okazję poznać 
fragmenty najnowszych utworów autora 
w mistrzowskiej interpretacji Jana 
Schwarzlose. Spotkanie wzbudziło duże 
zainteresowanie wśród przybyłych gości, 
stąd też pojawiło się wiele pytań, które 
dotyczyły warsztatu pisarskiego, czy naj-
nowszych pomysłów na książkę. Wyjątko-
wego charakteru spotkania nadał występ 
uczniów PSM w Sławnie.

Spotkanie autorskie w bibliotece
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Nowi mistrzowie Sławna w jedzeniu pączków!
 Zapisy do pączkowej rywalizacji trwały od 
godz. 15:00 i z każdą minutą przybywało co raz 
więcej konkurentów. Zanim wszyscy uczestnicy 
przystąpili do rywalizacji, na parkiecie zaprezento-
wali się tancerze ze Szkoły Tańca Finezja ze Sław-
na. Następnie dziesięć kobiet i mężczyzn stanęło 
do rywalizacji o tytuł mistrza zjadania pączków. 
Przed każdym uczestnikiem stanął talerz z pyszny-
mi pączkami. Zadanie było teoretycznie proste - 
zjedzenie ich w jak najkrótszym czasie. Kobiety 
miały do zjedzenia pięć pączków, mężczyźni dzie-
sięć. Do wygrania były sprzęty gospodarstwa do-
mowego oraz pakiety pocieszenia, ufundowane 

przez sponsorów imprezy: Obserwator Lokalny 
Sławno, Piekarnia Jakubowscy i Społem PSS Sław-
no
 Nowym pączkowym mistrzem Sławna został 
Wacław Ruchlewicz, który w czasie 5 minut i 18 
sekund, który uporał się z zawartością swojego             
talerza, bijąc czas zeszłorocznego mistrza. Mistrzy-
nią Sławna została Katarzyna Fintz, która pięć 
pączków zjadła w czasie 4 minut i 6 sekund.                   
Na  zakończenie imprezy, gdy wszyscy chętni zma-
gali się z górą pączków, przygotowano taneczne za-
bawy, prowadzone przez Adriana Zielińskiego – 
instruktora Szkoły Tańca Finezja.

Podium kat. kobiety:
1. Katarzyna Fintz - 4 min. 6 sek.
2. Katarzyna Pasik - 4 min. 9 sek.
3. Grażyna Antosik - 4 min. 24 sek.

Podium kat.  mężczyźni:
1. Wacław Ruchlewicz - 5 min. 18 sek.
2. Dawid Jóźwiak - 8 min. 37 sek.
3. Marcin Motykowski - 9 min. 51 sek.
 
 Organizatorami imprezy byli Urząd Miejski                
w Sławnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 
Piekarnia Jakubowscy ze Sławna, PSS Społem                   
i Obserwator Lokalny.

W Tłusty Czwartek, 28 lutego 2019 roku, w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3                               
w Sławnie królowały pączki, a o diecie nie było żadnej mowy. 

I Mistrzostwa Sławna w układaniu kostki rubika za nami
09 lutego 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej 
przy SP3 odbyły się I Mistrzostwa Sławna 
w Układaniu Kostki  Rubika.  Zwycięzcą                     
został 13-letni Jan Kowalczyk, który ułożył kost-
kę w 17,21 sekundy! Drugie miejsce zajął 14-let-
ni Szymon Myśliński (22,01), zaś trzecie                  
14-letni Dominik Cichoński (32,63).
 Pierwszą częścią mistrzostw było spotkanie ze 
zwycięzcą programu „The Brain. Genialny Umysł” 
- Adamem Polkowskim, który jest również Mi-
strzem Polski w Układaniu kostki Rubika na czas. 
W blisko godzinnym wystąpieniu wprowadził 
uczestników w magiczny świat łamigłówek rucho-
mych. Wykład przeplatany był konkursami dla wi-

dzów. Następnie odbyły się rodzinne warsztaty 
w układaniu kostki Rubika, w których uczestniczy-
ła duża grupa mieszkańców Sławna i okolic. Ich 
celem było pokazanie, że z odrobiną zapału 
i otwartym umysłem można dokonać czegoś co 
przez wielu uznawane jest za niemożliwe – czyli 
ułożenie całej kostki Rubika! Cenne rady dla naj-
lepszych zawodników przekazywała Kalina Jaku-
bowska – brązowa medalistka Mistrzostw Świata 
2018. Na koniec odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Sławna, w których uczestniczyło łącznie 22 zawod-
ników. W kategorii do lat 10 wygrał Piotr Kowal-
czyk z czasem 1:16. W kategorii 11-12 lat zwycięż-
czynią została Zuzanna Warać, drugie miejsce za-

jął Bartosz Schiele, zaś trzecie Aleksander Wojcie-
chowski. W kategorii 13-14 lat zwyciężył Jan Ko-
walczyk, drugi był Szymon Myśliński, trzeci                  
Dominik Cichoń. Ci zawodnicy wygrali również 
w kategorii OPEN. Do finałów awansowało 6 naj-
lepszych zawodników - o miejscu szóstym w fina-
le decydowało 0,79 sekundy! (Szymon Wojtowicz 
Sławno 45,17, Jakub Iwanicki Słupsk 45,96)
 Nagrody dla zwycięzców wręczali: Marzena Łu-
żyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sław-
nie oraz Dominik Margielewski - Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej. Gratulacje dla wszystkich 
uczestników. 
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Urząd Miejski w Sławnie 
rozpoczyna rekrutację do 
projektu „Ja w internecie”. 

Projekt to program finansowania 
bezpłatnych szkoleń mający na              
celu zwiększenie grupy świadomych 
i kompetentnych użytkowników in-
ternetu i e-usług publicznych, zdol-
nych realizować potrzeby informa-
cyjne, kulturalne, biznesowe, admi-
nistracyjne i społeczne w bezpiecz-
ny i legalny sposób przy użyciu no-
woczesnych narzędzi cyfrowych.

Przypomnijmy, że w ub. roku 
Urząd Miejski w Sławnie otrzymał 
dofinansowanie na realizację projek-
tu grantowego pn. „Ja w Internecie. 
Program szkoleniowy w zakresie roz-
woju kompetencji cyfrowych”. Celem 
projektu jest zwiększenie grup świa-
domych i kompetentnych użytkowni-
ków Internetu i e-usług publicznych, 
zdolnych realizować potrzeby infor-
macyjne, kulturalne, biznesowe, ad-
ministracyjne i społeczne w bez-
pieczny i legalny sposób przy użyciu 
narzędzi cyfrowych. Wartość projek-
tu wynosi 56 tys. zł. Projekt jest w ca-
łości sfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Nabór uczestników szkoleń odby-
wać się będzie od 1 lutego 2019 r. do 
wyczerpania 100 miejsc. Tematy 
szkoleń:

nRodzic w internecie
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi 

w sieci? Szkolenie „Rodzic w interne-
cie” przeznaczone jest dla rodziców 
chcących chronić swoje dzieci przed 
realnymi zagrożeniami, które wiążą 
się z korzystaniem z internetu. 
W specjalnym kursie poświęconym 
m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości 
mogą wziąć udział również opieku-
nowie, nauczyciele, dziadkowie. 
Uczestnicy szkolenia poznają źródła 
wartościowych i pochodzących z le-
galnych źródeł treści dostępnych w bi-
bliotekach i muzeach cyfrowych oraz 
nauczą się, jak zapewnić dziecku bez-
pieczeństwo w sieci i reagować na za-
grożenia typu hate lub trolling.                
Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą 
wiedzę, jak korzystać z podstawo-
wych usług e-administracji dla                 
rodzin (takich, jak złożenie wniosku 
Rodzina 500+, uzyskanie Karty Du-
żej Rodziny i in.), a także z usług 
związanych ze zdrowiem. Szkolenie 
„Rodzic w internecie” posłuży pod-
niesieniu kompetencji rodziców 
i opiekunów w zakresie korzystania 
z kultury i edukacji w internecie, 
a jednocześnie umożliwi zmniejsze-
nie bariery komunikacyjnej pomię-
dzy nimi a dziećmi, dla których rze-
czywistość cyfrowa jest codzienno-
ścią.

 nMoje finanse i trans-
akcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse 
i transakcje w sieci” prze-
znaczone jest dla osób 
chcących nauczyć się zała-
twiać skutecznie swoje 
sprawy biznesowe, finanso-
we i urzędowe za pośred-
nictwem internetu. Po za-
kończeniu szkolenia każdy 
uczestnik będzie potrafił, 
wykorzystując sieć, zarzą-
dzać kontem bankowym, 
dokonywać płatności, reali-
zować zakupy, rezerwować 
podróż, płacić podatki oraz 
nauczy się, jak korzystać 
z podstawowych usług e-
administracji, m.in. wnio-
skując o zaświadczenia czy 
też występując o dowód 
osobisty – wszystko w spo-
sób elektroniczny, szybko 
i bezpiecznie. Ponadto 

udział w szkoleniu umożliwi uczest-
nikom  podniesienie kompetencji 
w zakresie korzystania z kultury 
i z zasobów edukacyjnych w interne-
cie, co jest bardzo istotne w niwelo-
waniu barier społecznych i przeciw-
działaniu wykluczeniu kulturowemu.

 nDziałam w sieciach 
społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach 
społecznościowych” przeznaczone 
jest dla osób, które chcą nauczyć się 
skutecznie korzystać z portali spo-
łecznościowych (takich jak YouTube, 
Facebook, Twitter, Instagram i in.) 
w swojej codziennej pracy i w życiu 
prywatnym.

Uczestnicy w trakcie szkolenia  
nabędą umiejętności pozwalające na 
bezpieczne poruszanie się w świecie 
mediów społecznościowych, w tym 
m.in. nauczą się nawiązywać i pod-
trzymywać znajomości, współdziałać 
z innymi użytkownikami internetu, 
kształtować swój publiczny wizeru-
nek, dzielić się swoją twórczością 
oraz korzystać z twórczości innych 
zgodnie z prawem. Ponadto nauczą 
się obsługi podstawowych narzędzi 
e-administracji z wykorzystaniem 
konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
Mieszkańcy zdobędą umiejętności, 
które  ułatwią im funkcjonowanie 
w coraz bardziej złożonej i dyna-
micznie zmieniającej się cyfrowej 

rzeczywistości. Początkujący użyt-
kownicy przejdą ponadto kurs wpro-
wadzający w zakresie obsługi kompu-
tera, korzystania z internetu, obsługi 
poczty elektronicznej oraz posługi-
wania się serwisami i aplikacjami 
ułatwiającymi funkcjonowanie w ży-
ciu codziennym. Nasze kursy są               
tematyczne, sprofilowane, bezcenne 
m.in. dla rodziców, likwidują bariery 
w dostępie do wiedzy, a także wyrów-
nują szanse w korzystaniu z dobro-
dziejstw nowych technologii. Istot-
nym elementem szkoleń jest przygo-
towanie mieszkańców do korzystania 
z usług publicznych online (np. zała-
twianie spraw urzędowych, składanie 
wniosków o dopłaty dla rolników czy 
500+), poruszania się w portalach 
społecznościowych. Uczestnicy zdo-
będą wiedzę na temat tworzenia 
stron internetowych i ochrony dzieci 
przed niepożądanymi treściami.             
Celem programu jest również zwięk-
szenie dostępu mieszkańców do kul-
tury, edukacji i informacji z legalnych 
źródeł.

Program szkolenia jest dostoso-
wany do poziomu wiedzy i umiejęt-
ności uczestników. W szkoleniu 
mogą wziąć udział:

i osoby początkujące, stawia-
jące pierwsze kroki w sieci

i osoby swobodnie korzysta-
jące z komputera, chcące zdobyć 
nowe umiejętności

i osoby zaawansowane, chcące 
poszerzyć swoją wiedzę i kompe-
tencje

Szkolenia odbywać się będą 
w budynku Urzędu Miejskiego. 
Czas trwania szkolenia to 12 go-
dzin rozłożone na dwa lub trzy dni:

i w dni robocze – od środy do 
piątku po 4h dziennie (9-13 i/lub 
15-19)

i w soboty i niedziele (9-15)

Zgłoszenia można dokonywać 
osobiście w Biurze Projektu – Urząd 
Miejski w Sławnie, ul. M. C. Skło-
dowskiej 9, pokój nr 58 lub drogą 
elektroniczną: piotr.janiak@slawno.pl

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 59 
810 00 18 lub e-mail: piotr.janiak@
slawno.pl

„Ja w internecie” - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców
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STO LAT TEMU W LOKALNEJ PRASIE
 Jak żyło się ludziom 100 lat temu 
w miejscu, w którym obecnie mieszka-
my? Jak wyglądało wtedy nasze miasto 
i życie jego mieszkańców? 
 Dzięki współpracy z Biblioteką Uniwer-
sytecką w Greifswaldzie chcielibyśmy przy-
bliżyć Państwu kilka artykułów prasowych 
z lokalnej gazety Schlawer Zeitung, która 

była prenumaretą cykliczną, ukazującą się, 
z wyjątkami, od poniedziałku do soboty. 
Będziemy prezentować na łamach bezpłat-
nego informatora najciekawsze artykuły, 
zamieszczone w 1918 roku. 
 Szczególne podziękowania kierujemy 
w tej sprawie do Bruno Blüggela z Univer-
sitätsbibliothek Greifswald za współpracę 

przy udostępnianiu materiałów oraz Jerze-
go Antoniego Bojkowskiego za tłumacze-
nia tekstów.

Joanna i Zbigniew Kluszczyńscy - Sławno
Rafał Szymczewski- Urząd Miejski w Sławnie

Polska
Polskie partie polityczne zamierzają teraz podjąć poważne starania o ob-
wołanie republiki. Wszędzie odczuwalne jest wrogie nastawienie wobec 
oddziałów niemieckich, którym zamierza się odmówić przemarszu. 
Dworzec w Warszawie jest zajęty przez Polaków, na ulicach Warszawy 
doszło już do walk, generalny gubernator von Beseler poinformował pol-
ską Radę Regencyjną, że na zlecenie kanclerza Rzeszy administracja kra-
jowa w warszawskim generalnym gubernatorstwie zostanie do dnia                 
1 grudnia przekazana w ręce władz polskich, za wyjątkiem kolei pod 
wojskowym dowództwem oraz służącej interesom wojskowym komuni-
kacji telegraficznej i telefonicznej. Generalne gubernatorstwo zostanie 
w najbliższych dniach rozwiązane.

Zbiórka dla przebywających w niewoli we Francji

Zbliżają się piąte wojenne święta Bożego Narodzenia. Na zachodzie 
wrą ciągle jeszcze zażarte walki: nasze dzielne wojska mężnie bronią 
na obcej ziemi naszej ukochanej ojczyzny. Z uwagi na gwałtowne               
ataki sił wroga nie do uniknięcia jest rosnąca liczba jeńców wojennych. 
Ci godni współczucia żołnierze niespokojnym wzrokiem czekają koń-
ca wojny i obserwują szczególnie ciężko doświadczony obecnie los oj-
czyzny. Szczególnie w święta Bożego Narodzenia są oni myślami w ro-
dzinnych stronach, tęskniąc za nimi. Niejeden spośród nich, który nie 
ma bliskich, bądź też którego bliscy nie posiadają środków do życia, 
pozostanie w te pełne miłości dni z pustymi rękami. Nawet gdyby mia-
ło dojść do zawieszenia broni jeszcze przed świętami, wymiana jeńców 
do tego momentu jest wykluczona.
W związku z powyższym proszę również i w tym roku o przesyłanie 
mi darów, które zostaną następnie rozdane wyłącznie cierpiącym nie-
dostatek żołnierzom. Jestem gotowa również przesyłać paczki na kon-
kretne adresy, w tego rodzaju przypadku proszę o dokładne podanie 
nazwiska i adresu.

Hrabina Kleist-Tychow
Tychowo, październik 1918 r.

Polanów. Na wspólnym posiedzeniu magistratu i kolegium radnych miejskich 
postanowiono, że na potrzeby budowy hali gimnastycznej z domem młodzie-
ży oraz utworzenia placu do uprawiania gimnastyki, sportu i zabaw, opraco-
wany zostanie wstępny projekt wraz z kosztorysem. W posiedzeniu wzięli 
udział radca rejencyjny doktor Nollau oraz rejencyjny mistrz budowlany 
Rahnses, jako przedstawiciele królewskiej rejencji w Koszalinie. Wyżej wymie-
nieni zapowiedzieli znaczne wsparcie ze środków państwowych na budowę 
hali. W związku z budową stworzona ma być łaźnia z ciepłą wodą, obejmują-
ca trzy wanny, dwa prysznice i jeden prysznic dla uczniów szkół. W ramach 
możliwości zamierza się zadbać również o kąpiele lecznicze.
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Od początku bieżącej kadencji Radni 
Rady Miejskiej w Sławnie wyposażeni 
są w tablety i otrzymują swoje materia-

ły w formie elektronicznej bowiem komplekso-
wo wdrożony został innowacyjny system elektro-
nicznej obsługi rady, elektronicznego głosowa-
nia oraz transmisji obrad na żywo. 
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o sa-
morządzie gminnym, od nowej kadencji Rada 
Miejska ma obowiązek imiennego głosowania oraz 
utrwalania i transmitowania sesji. Program kom-
pleksowo obsługuje prace Rady Miejskiej. Podsta-
wową jego zaletą jest wspomaganie i prowadzenie 
sesji Rady. Program zawiera system do głosowania 

przy użyciu urządzeń elektronicznych (laptopy, ta-
blety, smartfony). System umożliwia zarządzanie 
dyskusją na sesji, porządkując jej przebieg. Każdy 
z radnych może zgłosić chęć wypowiedzi za pomo-
cą swojego urządzenia elektronicznego. Dodatko-
wymi walorami systemu jest elektroniczna dystry-
bucja materiałów dla radnych oraz st ły dostęp do 
pełnego kalendarium posiedzeń oraz projektów 
uchwał.
 System pozwala na prezentację przebiegu oraz 
wyników głosowania podczas transmisji na żywo. 
Oddane głosy spływają w czasie rzeczywistym i są 
prezentowane na żywo podczas transmisji obrad 
Rady Miejskiej w Sławnie. System obsługuje wszel-

kie typy głosowań: jawne, niejawne, imienne,                     
nieimienne, a nawet wybory kandydatów, czy an-
kietowanie.
 Do tut. urzędu zostały dostarczone między in-
nymi tablety marki Huawei, system konferencyjny 
JTS, a także kamera szybkoobrotowa marki Da-
hua,  odpowiedzialna za realizacje w pełni zauto-
matyzowanej transmisji obrad online.„eSesja”. 
 Nagrania z sesji Rady Miejskiej dostępne są pod 
adresem - www.esesja.tv, a transmisje na żywo 
transmitowane są na profilu YouTube. Dodatkowo               
udostępniliśmy portal dla mieszkańców Sławna, 
k t ó r y  z n a j d u j e  s i ę  p o d  a d r e s e m  -                                    
www.slawno.esesja.pl. 

Sesje Rady Miejskiej na żywo w internecie

Dzień Myśli Braterskiej

W czasie obchodów Dnia Myśli Brater-
skiej – międzynarodowego święta 
skautingu - szczególnie mocno                  

uwidoczniają się wszelkie tradycyjne symbole 
skautowej i harcerskiej przyjaźni. wW duchu tego 
przesłania - 22 lutego br. - do symbolicznego krę-
gu zasiedli członkowie Hufca ZHP Sławno, którzy 
wzięli udział w spotkaniu instruktorów z okazji 
ustanowionego w 1926 r. Dnia Myśli Braterskiej.
 Zbiórkę rozpoczęto odczytaniem rozkazu                
specjalnego druhny Komendant oraz gawędą dru-
ha Ryszarda Sobczaka o ogromnym znaczeniu 
wartości, jakie staramy się każdego dnia przekazy-
wać młodym ludziom - czy to podczas zbiórek,  

zajęć lekcyjnych, czy też 
zwykłych spotkań, które 
budują nasze więzi i two-
rzą wspólnotę, również tę 

lokalną. W dalszej części uroczy-
stości dokonano po raz siedemna-
sty nadania tytułu „Instruktor 
Roku”. Tegoroczne honorowe wy-
różnienie przyznawane w rocznicę 
urodzin Olave i Roberta Baden-Po-
well trafiło do dwóch niezwykłych 
osób, które w minionym roku od-
niosły szczególne sukcesy w służbie 
instruktorskiej, a ich działania mia-
ły ogromny wpływ na rozwój sła-
wieńskiego hufca. Tytułem „In-
struktor Roku 2018 Hufca ZHP 
Sławno”  uhonorowano pwd.                

Michal Fleran – drużynowego 12. Leśnej Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” 
w Sławnie oraz hm. Ryszarda Sobczaka – komen-
danta Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Sławno w Ja-
rosławcu. Wręczenia pamiątkowych rytografów             
dokonali: hm. Barbara Sobczak – komendant Huf-
ca Sławno, phm. Emilia Foryś – przewodnicząca 
Kapituły Odznaczeń, pan Andrzej Protasiewicz – 
wicestarosta Sławieński i pan Krzysztof Franken-
stein – burmistrz Miasta Sławno.
 Pan Burmistrz złożył wyróżnionym gratulacje 
i życzenia, a także podziękował władzom hufca              
za owocną i ciągle rozwijającą się współpracę oraz 
za udział środowiska harcerskiego w wielu wyda-

rzeniach grodu nad Wieprzą. Z tej okazji przeka-
zał na ręce druhny Komendant aparat fotograficz-
ny, który ułatwi hufcowemu Zespołowi Promocji 
I Informacji dokumentowanie wspólnych przed-
sięwzięć. Do świątecznych życzeń dołączyła                 
również pani Katarzyna Mądrzecka – właścicielka 
Agencji Handlowo-Reklamowej Grawerownia. 
Wywodząca się z byłej 7. Pomorskiej Drużyny 
Harcerskiej „Gryf ” im. Bolesława Krzywoustego 
pani Katarzyna także podziękowała za współpracę 
na przestrzeni wielu lat i wręczyła hm. Barbarze 
Sobczak, hm. Ryszardowi Sobczakowi oraz hm. 
Jackowi Błaszczykowi okolicznościowe grawerto-
ny. Na zakończenie zbiórki hm. Danuta Sikora – 
zastępca Komendanta ds. Programu podsumowa-
ła tematyczny konkurs plastyczny pn. „Kartka na 
DMB”, którego laureatami zostały: 8. Wielopozio-
mowa Drużyna Harcerska „Gryf ” ze Staniewic,  
25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. 
Emilii Gierczak w Postominie oraz 50. Wielopo-
ziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława              
Sikorskiego z Kopnicy. Piątkowe obchody Dnia 
Myśli Braterskiej dobiegły końca i krąg przyjaźni 
został rozwiązany, jednak skautowe zawołanie 
„Czuwaj!” w dalszym ciągu wybrzmiewa na ustach             
harcerskiej braci i kierowane jest do wszystkich 
naszych Przyjaciół. Komenda Hufca ZHP im. 
WOP w Sławnie pragnie serdecznie podziękować 
panu Wojciechowi Wiśniowskiemu – Staroście 
Sławieńskiemu za przyjęcie honorowego patrona-
tu i ufundowanie uczestniczącym w tym wydarze-
niu instruktorom upominków.
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Nietypowe rozpoczęcie Nowego Roku w Sławnie
W Sławnie odbyło się nietypowe rozpo-
częcie Nowego Roku!
 Nowy Rok kojarzy się ze zmianami, śniegiem, 
ostatnimi kartkami w kalendarzu, ale także                       
ze wspaniałą zabawą w Sylwestra. W nietypowy 
sposób Nowy Rok powitali sławnianie - biorąc 
udział w niecodziennym meczu piłkarskim,                    
w którym kawalerzy zagrali przeciwko żonatym. 

Po zaciętym spotkaniu kawalerzy pokonali osta-
tecznie żonatych 3:2, dwie bramki dla zwycięskiej 
drużyny strzelił Mateusz Tomczyk, a jedną Janek 
Marczyński. Dla żonatych bramki strzelali Marcin 
Bojaryn i Krzysztof Zdybał.
 Z powodów warunków atmosferycznych mecz 
rozegrano na boisku bocznym, lecz silny, porywi-
sty wiatr i padający deszcz nie był straszny licznie 

zebranym tego dnia zawodnikom. Mecz sędziował 
Jerzy Szeląg, a całe zawody przebiegły w przyjaznej 
atmosferze. Grano 2x 45 minut.
 Efektem spotkania była zbiórka karmy dla               
bezdomnych psów i kotów, przeprowadzona przez 
Stowarzyszenie „Śladem Tropika”. Inicjatorami   
wydarzenia byli radni Rady Miejskiej w Sławnie - 
Adam Poprawski i Marcin Bojaryn.

 Halowe zawody „KIDS ATHLETICS PORUBA 2019” 
zgromadziły na starcie 733 młodych miłośników lekkiej 
atletyki z 65 klubów czeskich, słowackich i polskich. W kla-
syfikacji medalowej, gromadząc 5 krążków (2 złote,                      
2 srebrne i brązowy) zajęliśmy 5 miejsce – najwyższe z ekip 
z Polski.
 Rewelacyjnie wypadli skoczkowie wzwyż odnosząc 2 po-
dwójne zwycięstwa. W kat. żaków Gracjan Sroka – 175 cm 
wyprzedził Janka Gostomczyka – 160 cm; w kat. młodszych 
żaków wygrał Kuba Wilczewski – 160 cm przed Kubą Koro-
wajczykiem – 155 cm. Obaj poprawili swoje rekordy życio-
we. Brązowy medal dorzucił Gracjan skacząc w dal rekor-
dowe 5,25 m.
Życiówek było więcej: na 60 m - Janek Gostomczyk (8.01 
sek.); Oliwier Rękas (9.11); Kuba Korowajczyk (9.20); w sko-
ku wzwyż Oskar Piwowarczyk (135 cm); w kuli 3kg Kuba 
Wilczewski (8,36 m); w biegu na 800 m Janek (2:31.02 min). 
W dal skakali też Oliwier (3,65 m) i Oskar (3,48).
Gratulacje dla medalistów i rekordzistów, brawa za sporto-
wą postawę !!!

Świetny start „Święca” w Ostrawie Rozstrzygnięto otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2019 roku

  Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Burmistrz Miasta Sławno przyznał dotacje                      
na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu:
a)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
-   Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno- 62.000,00 zł
-   Uczniowski Klub Sportowy Lider Sławno-  15.000,00 zł
-   UKS „Sława-Jedynka”- 10.000,00 zł
-   UKS OSiR Badminton-  10.000,00 zł
-   Miejski Klub Sportowy „Święc”- 12.000,00 zł
-   Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny w Sławnie- 2.000,00 zł
-   Stowarzyszenie Gracja- 3.000,00 zł
-   Stowarzyszenie Promocji Tańca „Finezja” w Sławnie- 3.000,00 zł
-   Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”- 2.000,00 zł
-   Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy Grom - 1.000,00 zł
b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:   
-  Stowarzyszenia „Razem”-  4.000,00 zł
- Stowarzyszenie „AKSON”-  6.000,00 zł
 - Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie- 2.000,00 zł
c) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa 
narodowego:
-    OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej- 10.000,00 zł
d) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty:         
-    Fundacja „RODZINA”- 6.000,00 zł.
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Rekordowe XVII Mistrzostwa Sławna w skoku wzwyż
 23 lutego 2019 r. w Sławnie odbyły się XVII 
Mistrzostwa Miasta Sławno w Skoku Wzwyż. 
 Worek w poprawionymi rekordami otworzyła 
w kategorii 10 lat i młodsi Maja Gondek MKS 
Święc Sławno, która poprawiła rekord wspomnia-
nej wyżej Mileny z 2016r. (117cm) aż o 11 cm ska-
cząc 128cm. Kolejny rekord w kategorii 12 lat 
ustanowił Jakub Korowajczyk MKS Święc Sławno 
, który pokonując poprzeczkę na wysokości 152 
cm, poprawił rekord Maksymiliana Karpińskiego 
z 2017 r. (145cm). Swój rekord dorzucił najlepszy 
w Polsce czwartkowicz Jakub Wilczewski MKS 
Święc Sławno skacząc 162 cm w kategorii 13 lat, 
poprawiając rekord Maksymiliana Karpińskiego 
z 2018r. (160 cm). W kategorii 14-15lat Hanna 
Grabowska AML Słupsk uzyskała wynik 160cm 
poprawiając rekord swojej koleżanki Adrianny Li-
twin z 2018r. (150cm). Piękna walka o nowy re-
kord rozegrała się w kategorii chłopców 14-15 lat. 
Rekord Gracjana Sroki 170cm z poprzedniego 
roku najpierw wyrównało „czterech muszkieterów 
skoku wzwyż” Szymon Depta i Kewin Małek 

z AML Słupsk oraz Gracjan Sroka i Maksymilian 
Karpiński z MKS Święc Sławno. Ostatecznie na 
polu walki pozostał „ D’Artagnan” Kewin Małek 
pokonując poprzeczkę na wysokości 179 cm!              
Zawody prowadzili działacze MKS Święc Sławno: 
Renata Pietruszka i Leszek Kapała. Najlepsi za-
wodnicy nagrodzeni zostali pucharami, medalami 

i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali posi-
łek oraz pamiątkowe dyplomy. OSiR w Sławnie po 
raz siedemnasty organizował mistrzostwa w skoku 
wzwyż. Zawody odbyły się w ramach programu 
profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Sławnie. Premiami                  
za pobicie rekordów były bony na sprzęt sportowy.

W dniach 8-10 marca zespół dziewcząt UKS Lider 
Sławno rocznik 2006/2007 uczestniczył w II Me-
moriale Henryka i Andrzeja Kramerów, który              
rozegrany został w Obornikach Wielkopolskich. 
W ciągu trzech dni rywalizowało 12 zespołów   
z   6 województw . Drużyny te podzielone były na 
dwie grupy. Następnie grano w systemie pucharo-
wym, by ostatecznie rozegrać mecze o poszczegól-
ne miejsca.
 Nasz zespół w grupie zgromadził 9 punktów 
zwyciężając rówieśniczki z Płocka – SP16 II, dobre 
znajome z koszalińskiej „siedemnastki” oraz jak się 
później okazało lidera grupy A – miejscową Spar-
tę. Przegraliśmy dwoma trafieniami z SP23 Płock 
I i takim samym bilansem z Bellatorem Ryjewo. To 
wynik ostatniego spotkania spowodował, że pomi-
mo takiej samej liczby punktów jak zespół z Pomo-
rza zajęliśmy w grupie czwarte, a nie trzecie miej-
sce (liczył się bezpośredni wynik pomiędzy zainte-
resowanymi zespołami) i w ćwierćfinale stanęliśmy 
naprzeciwko najlepszego zespołu w Polsce w rocz-
niku 2006 UKS Bukowi Buk, który jeszcze nigdy 
nie doznał goryczy porażki. Przegraliśmy wysoko, 
a bukowianki po zwycięstwie w półfinale z zespo-
łem z Płocka w finałowym starciu pokonały gospo-
dynie dwucyfrową różnicą bramek podobnie jak 
wcześniej nas.
 Ostatecznie młode Liderki uplasowały się na 6. 
miejscu. W rywalizacji pucharowej w stawce ze-
społów z miejsc 5-8 wygrywaliśmy jedna bramką 
z drużyną KU AZS Politechnika Koszalińska, od-
wracając losy spotkania, bowiem przegrywaliśmy 
już kilkoma trafieniami. Następnie w meczu o 5. 

lokatę ponownie gra-
liśmy z reprezentan-
tem Pomorza, czyli 
z e s p o ł e m 
z Ryjewa i również 
i tym razem nie zna-
leźliśmy sposobu na 
rywala przegrywając 
trzema bramkami.
 Turniej w Oborni-
kach to kolejna niesa-
mowicie cenna lekcja 
dla dziewcząt ze Sław-
na. Rywalizacja ogól-
nopolska ma to do 
siebie, ze mierzymy 
się w niej z zespołami, które trenują dwu, a czasa-
mi nawet i trzykrotnie częściej od nas. Pomimo 
tego faktu w wielu meczach nie widać tej różnicy. 
Wiemy nad czym musimy pracować i gdzie chce-
my być za jakiś czas jako zespół i dlatego docenia-
my fakt możliwości uczestnictwa w turnieju w któ-
rym wystąpiło trzech mistrzów województw, a tak-
że zespoły ze ścisłej czołówki rozgrywek ligowych 
w poszczególnych ligach wojewódzkich. Wynik na 
dzisiaj jest sprawą drugorzędną, liczy się możli-
wość zbierania doświadczenia. A te dalej będzie-
my uzupełniać już lada moment, bowiem za kilka 
dni wracają rozgrywki Auto Diug Ligi, a następnie 
rozegrane zostaną klubowe mistrzostwa woje-
wództwa w lidze dziewcząt oraz chłopców, w któ-
rych wezmą udział obydwie nasze najstarsze               
drużyny.

Wyniki:
UKS Lider Sławno – Sparta Oborniki Wielkopol-
skie 12:7
UKS Lider Sławno – Bellator Ryjewo 11:13
UKS Lider Sławno – SP23 Płock I 9:11
UKS Lider Sławno – SP16 Płock II 16:2
UKS Lider Sławno – Energa AZS SP17 Koszalin 
13:5
UKS Lider Sławno – Bukowia Buk 5:20
UKS Lider Sławno – KU AZS Politechnika Kosza-
lińska 11:10
UKS Lider Sławno – Bellator Ryjewo 9:12

Najlepsza zawodniczka w zespole: 
Zuzanna Warać

Liderki na „szóstkę”
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EKS Start Elbląg zwyciężył w turnieju ekstraligi
 Pod koniec 2018 roku w hali widowiskowo-
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie 
odbył się towarzyski turniej topowych drużyn 
damskiego szczypiorniaka o Puchar Burmistrza 
Miasta Sławno, w którym udział wzięły drużyny 
Energii AZS Koszalin, SPR Pogoni Szczecin oraz 
EKS Startu Elbląg.
 Był to ostatni mecz drużyn przed startem 
PGNiG Superligi. Publiczność w Sławnie nie                
zawiodła, a miejscowa hala była wypełniona na 
każdym spotkaniu. W pierwszym meczu Elblążan-
ki zaskoczyły głównie w pierwszej części meczu 
otwarcia. Po 30 minutach rywalizacji z Energą  
AZS-em prowadziły 14:7. Bardzo dobrze spisywa-
ły się wówczas Justyna Świerczek, Patrycja Świer-
żewska czy też Paulina Uścinowicz. Trio zawodni-
czek aż 10-krotnie wpisywało się na listę strzel-
czyń. Trener Andrzej Niewrzawa mógł również 

skorzystać z Joanny Wagi - środkowej rozgrywają-
cej, która wznowiła swoją karierę sportową. Kosza-
linianki wzięły się solidnie za odrabianie strat po 
przerwie, ale rywalki pozwoliły im jedynie zdobyć 
bramkę kontaktową 15:16. Potem znów lepiej pre-
zentował się Start, który ostatecznie zwyciężył 
trzema trafieniami. Przeciwko SPR Pogoni szósta 
ekipa PGNiG Superligi Kobiet ponownie sprawiła 
swoim kibicom bardzo miłą niespodziankę. Przez 
większą część meczu elblążanki musiały nadrabiać 
dystans. Wykorzystały jednak nieskuteczność 
szczecinianek i po 4 bramkach z rzędu w samej 
końcówce mogły cieszyć się z pucharu za pierwsze 
miejsce sławieńskiej imprezy.
 Sporo emocji przyniosło ostatnie spotkanie. Nie 
może to jednak dziwić, jeśli mierzą się ze sobą dwa 
zespoły z województwa zachodniopomorskiego. 
Cała pierwsza część przebiegała pod dyktando 

akademiczek. Podopieczne Anity Unijat rozbijały 
przeciwniczki skuteczną kontrą. Wynik mógł być 
wyższy, ale nieźle między słupkami spisywała się 
Natalia Krupa.Po zmianie stron zawodniczki z Gro-
du Gryfa bardzo często uruchamiały na skrzydle 
Darię Zawistowską. Ta zaś, choć nie ustrzegła się 
błędów, zrobiła swoje. W Enerdze wyraźnie brako-
wało Romana Roszak, która przez kontuzję nie po-
jechała na mistrzostwa Europy we Francji. Jej miej-
sce zajmowały: Tamara Smbatian i Adrianna               
Nowicka. Ta pierwsza zmarnowała rzut karny, któ-
ry mógł dać triumf jej drużynie. Ostatecznie spra-
wy w swoje ręce wzięła dwukrotnie Joanna Woło-
szyk i skończyło się szczęśliwym zwycięstwem Po-
goni.
 Inicjatorem i jednym z organizatorów turnieju 
jest Szymon Biegajski - trener UKS Lider Sławno. 

Sympatycy piłki ręcznej w Sławnie mieli po raz kolejny doskonałą okazję, aby obejrzeć mecz                                              
ekstraklasowych drużyn PGNiG Superligi Kobiet.  

Mistrzostwa Sławna w tenisie stołowym
16 marca 2019r. w Sławnie odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Miasta Sławno w Tenisie Stołowym. 

 Mistrzostwa były okazją do podsumowania 
zmagań w trwającym od  20. października 2018r.                 
cyklu Grand Prix.  W całym cyklu GP uczestniczy-
ło 21 zawodników w kilku kategoriach wiekowych. 
Najlepszych zawodników uhonorowano puchara-
mi, medalami i nagrodami. Koordynatorem roz-
grywek była Renata Pietruszka.Zawody organizo-
wane były w ramach programu profilaktyki Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Sławnie.
Wyniki końcowe Grand Prix Miasta Sławno w Te-
nisie Stołowym:

Skrzat rocznik 2009 i młodsi
Udział wzięło 2 zawodników
1. Jakub Kazusek - Sławno-80
2. Piotr Kowalczyk- Sławno-17

Młodzik rocznik 2008-2006
Udział wzięło 4 zawodników
1. Ernest Laskowski Sławno 60

2. Łukasz Różkowski Słupsk 20
2. Mikołaj Winiarski Sławno  20
4. Wiktor Kazusek Sławno 17
Kadet rocznik 2005-2003 
Udział wzięło 4 zawodników
1. Paweł Laskowski Sławno 71
2. Wojciech Stanik Sławno 66
3. Alan Roczeń Sławno 35
4. Patryk Madejski Biesowice 20

Open rocznik 2002 i starsi
Udział wzięło 11 zawodników 
1. Zbigniew Mielczarski Sławno 53
2. Piotr Brzozowski Sławno 49
3. Tomasz Pankiewicz Słupsk 46
4. Filip Soroka Słupsk 33
5. Mariusz Iwko Darłowo 32
6. Dzmitry Aniskiewicz Sławno 20
6. Łukasz Garbino Słupsk 20
8. Wiktor Kwiatkowski Sławno 17
9. Marcin Biernacki Sławno 14
9. Andrzej Piasecki Sławno 14
11. Michał Sawka Barcino 11
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Reprezentacja Polski rozegrała już dwa 
spotkania w eliminacjach do piłkarskich 

Mistrzostw Europy 2020. W mistrzostwach 
udział biorą reprezentacje narodowe z 55 eu-
ropejskich federacji krajowych, które walczą o 
20 miejsc dających prawo występu w finałach 
ME. Polska gra z Austrią, Izraelem, Słowenią, 
Macedonią i Łotwą w grupie G eliminacji 
Euro 2020. Rywalizację biało-czerwoni rozpo-
częli od wygranego, wyjazdowego meczu                  

z Austrią. Nastepnie 2:0 pokonaliśmy w War-
szawie Łotwę. 
 Wszystkie mecze eliminacyjne naszej                 
reprezentacji można oglądać na żywo w sła-
wieńskiej sali kinowej!!! Wejściówki na kolej-
ne spotkania w cenie 5zł w przedsprzedaży 
oraz 10zł w dniu imprezy dostępne będą                    
w kasie SDK bądź online pod adresem                   
www.sdk.slawno.pl

Oglądaj na żywo spotkania
Reprezentacji Polski!

Zgłoszenia uczestników XXIII Biegu Świę-
ców przyjmowane są przy użyciu formu-

larza zgłoszeniowego znajdującego się na stro-
nie  www.biegislawno.pl. Zgłoszenia interne-
towe przyjmowane będą do dnia 16.05.2019 r. 
do godz. 22:00. Do uczestnictwa w biegu                 

dopuszczonych będzie 300 zawodników!                
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 Dla wszystkich biegaczy pamiątkowy                
medal! Aktualności oraz regulaminy imprezy 
dostępne są na stronie www.biegislawno.pl

ZAPISY NA XXIII BIEG ŚWIĘCÓW
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