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Panie burmistrzu, 
kończy  s i ę  rok 
2017. Chciałbym 
prosić Pana o pod-
sumowanie – jaki 
był to rok dla mia-
sta i jego miesz-
kańców?
Myślę, że był to rok 
bardzo pracowity 
i udany. Jego wyjąt-
kowość podkreślał 
wielki  jubileusz 
700-lecia istnienia 

Sławna, który mieliśmy zaszczyt przeżywać. To 
historyczne wydarzenie determinowało koniecz-
ność przygotowania i przeprowadzenia bardzo  
dużej ilości imprez oraz spotkań publicznych,    
które mam nadzieję przyniosły dużo zadowolenia 
mieszkańcom i na długo pozostaną w ich pamięci. 
Dużo uwagi poświęciliśmy również bieżącym 
miejskim sprawom, a co najważniejsze nie                     
zaniechaliśmy żadnych kluczowych inwestycji, 
których realizację zapowiadałem jeszcze w minio-
nym roku.
Odnosząc się do jubileuszu 700-lecia miasta – 
czy może Pan przybliżyć jakie przedsięwzięcia 
zostały zaplanowane i czy wszystkie udało się 
zrealizować? 
Przygotowania do obchodów wielkiego jubileuszu 
rozpoczęły się już w 2015 roku. W tym celu został 
powołany komitet organizacyjny, którego                       
zadaniem była realizacja programu obchodów 
700-lecia. Przewodniczącym komitetu był mój  
zastępca - Pan Mieczysław Grabowski. W wyniku 
wspólnej pracy powstała lista pomysłów,                             
począwszy od różnego rodzaju publikacji, produk-
cji okolicznościowych gadżetów, monet, kartek 
i znaczków pocztowych, aż po wystawy, konfe-
rencje, koncerty, imprezy sportowe itp. Determi-
nacja całego zespołu sprawiła, że niemal wszyst-
kie wytyczone zadania zostały osiągnięte. Osobi-
ście do bardzo cennych zaliczam utworzenie  
miejskiego lapidarium na terenie dawnego cmen-
tarza żydowskiego, powstanie ronda 700-lecia, 
parku 700-lecia oraz izby muzealnej przy                     
Sławieńskim Domu Kultury, w której zostały za-
mieszczone liczne eksponaty pochodzące z pry-
watnych zbiorów Państwa Kluszczyńskich. Nie-
zapomniane okazały się również imprezy przypa-
dające na majową kulminację obchodów tj. histo-

ryczna konferencja z cyklu „Historia i kultura zie-
mi sławieńskiej”, plenerowy pokaz mody, uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej, barwny korowód miesz-
kańców miasta wraz z polonezem odtańczonym na 
pl. Wyszyńskiego, czy też koncert zespołu Lady 
Pank, który przyciągnął niespotykane w naszej  
historii tłumy mieszkańców w centrum miasta. 
Wszystko zakończyło się fantastycznym pokazem 
fajerwerków. Tak się po prostu bawiło Sławno 
w roku 700-lecia swojego istnienia. 
Wspomniał Pan o inwestycjach. Co udało się 
dokonać i z jakich przedsięwzięć jest Pan                 
najbardziej zadowolony?
Oj, było tego naprawdę sporo. Początek roku               
rozpoczął się kontynuacją wymiany dachu ratu-
sza, który wraz z częścią elewacji został oddany 
do użytku z początkiem lutego. W tym samym 
czasie rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem 
pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę miejskiego plażowi-
ska. Inwestycja szczęśliwie dobiegła końca w             
połowie wakacji dając niemałą frajdę mieszkań-
com Sławna z czego i ja jestem bardzo zadowolo-
ny. Ponadto tak jak zapowiadałem przystąpiliśmy 
do  budowy nowej drogi na części ul. Alei                    
Zachodniej, tj. na odcinku pomiędzy ul. Chopina 
i Chrobrego. Rozpoczęliśmy wreszcie długo  
oczekiwany remont sławieńskiego amfiteatru,  
który poza zagospodarowaniem skarp i obsianiem 
trawników został już praktycznie ukończony.              
Kolejnym poważnym zadaniem, z którego jestem 
również bardzo dumny, to kapitalny remont sali 
widowiskowo-kinowej Sławieńskiego Domu Kul-
tury.  Aktualnie trwają tam intensywne prace                
budowlane. W ramach wspomnianej inwestycji 
została  wyprofilowana cała podłoga, będą nowe 
wygodne fotele, nowoczesna klimatyzacja, zosta-
nie naprawiony dach i wymieniona elektryka, 
a całość ścian zostanie wygłuszona specjalnym 
materiałem filcowym. Inwestycja jest podzielona 
na etapy, a zakończenie prac przewiduje się na 
pierwszy kwartał 2018 roku, ale jestem przekona-
ny, że efekt prac pozytywnie wszystkich zaskoczy. 
W bieżącym roku mieliśmy także swój udział 
w remoncie dachu  kościołą Mariackiego, zapew-
niając 51% wkładu własnego. 
Jak wygląda aktualna kondycja finansowa mia-
sta?
Ustawa o finansach publicznych wprowadziła po-
ważne zmiany i utrudnienia w kierowaniu mia-
stem. Przypomnę, że dochody majątkowe mogą 

być wydatkowanie wyłącznie na inwestycje.               
Natomiast wydatki bieżące mogą być pokrywane 
wyłącznie z dochodów bieżących pochodzących 
głównie z opłat i podatków lokalnych oraz                   
wolnych środków z lat poprzednich. Wymaga to 
bardzo ostrożnego i przemyślanego wydatkowa-
nia. W zatwierdzonym planie budżetowym na 
2018 rok przewiduje się dochody w kwocie 
50.148.520,32 zł,  zaś wydatki w kwocie 
51.548.520,32zł. Największe wydatki dotyczą 
oświaty - jest to kwota ponad 15 mln złotych oraz 
pomocy społecznej - ponad 17 mln zł. Z każdym 
rokiem wydatki na te cele są co raz większe i z tym 
problemem musimy się zmierzyć. Chcąc utrzymać 
dotychczasowe tempo inwestycyjne, musimy dążyć 
do zrównoważenia wydatków bieżących, w taki 
sposób aby były one niższe od dochodów bieżą-
cych. Aktualny wskaźnik zadłużenia miasta w sto-
sunku do dochodów budżetu kształtuje się na po-
ziomie 33,6%. Pragnę podkreślić, że w chwili 
obejmowania urzędu po poprzedniku wskaźnik 
ten wynosił ok. 50%. Tak więc kondycja finanso-
wa miasta jest dobra, co nie zmienia faktu, że 
zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami finanso-
wymi musimy racjonalnie wydatkować środki pu-
bliczne. 
Jakie inwestycje czekają nas w przyszłym 
roku? 
W przyszłym roku czekają nas przede wszystkim 
dwie duże inwestycje - jedna z nich to komplek-
sowa przebudowa ul. Kopernika, która boryka się 
z podtopieniami podczas deszczu. Drugą ważną              
inwestycją będzie przebudowa skweru między uli-
cami Matejki i Kopernika, gdzie aktualnie znajdu-
je się czołg. Kontynuowane będą także prace przy 
przebudowie Sławieńskiego Domu Kultury.                 
Na przyszły rok zagwarantowaliśmy również             
blisko 50% wkładu własnego na remont całości 
ścian zewnętrznych kościoła Mariackiego.              
Będzie to kolejny rok pełen pracy i wyzwań!
Na zakończenie naszej rozmowy, czego Pan              
życzyłby mieszkańcom Sławna na 2018 rok?
 Przede wszystkim zdrowia, oraz optymizmu 
życiowego, aby móc dostrzegać dobro dooko-
ła nas. Życzę też spełnienia marzeń, planów i 
wszystkiego dobrego!

Rozmawiał: Rafał Szymczewski

To był wyjątkowy rok dla naszego miasta - rozmawiamy z burmistrzem Sławna
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15 grudnia 2017 roku sławieńscy                
radni przyjęli projekt budżetu miasta 
na 2018 rok.
 Projekt budżetu przedstawiła Pani 
Bożena Kallaur - przewodnicząca Ko-
misji Gospodarki i Budżetu. Budżet 
na przyszły rok jest zrównoważony. 

Dochody kształtować się będą 
w kwocie 50.148.520,32 zł, zaś wy-
datki w kwocie 51.548.520,32zł. 
  Wydatki na oświatę i wychowanie 
w projekcie budżetu na przyszły rok 
stanowią kwotę 15.453.092,88 zł, na 
pomoc społeczną - 17.973.554,00 zł 
zł, gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska - 3.883.204,40 , admini-
strację publiczną - 4.793.733,72 zł , 
g o s p o d a r k a  o d p a d a m i  - 
1.731.747,42zł, gospodarka komunal-
n a  i  o c h r o n a  ś r o d o w i s k a  - 
3.838.204,40zł, kulturę i ochronę 

d z i e d z i c t w a  n a r o d o w e g o  – 
1.912.872,00 zł, kulturę fizyczną – 
1.164.561,00 zł. 
 Wstępne wydatki inwestycyjne na 
2018 rok kształtują się w następują-
cych kwotach: 
• Poprawa infrastruktury drogowej 

Miasta Sławno poprzez przebudo-
wę ul. M. Kopernika wraz ze 
skrzyżowaniami i częścią ul. Ma-
tejki– 1.801.254,46zł

• Przebudowa dróg lokalnych - 
500.000,00zł

• Przebudowa skwerów na terenie 

Miasta Sławno z wyznaczeniem 
miejsc dla małej architektury oraz 
budowa miejsc odpoczynku i re-
kreacji dla kajakarzy przy ul. 
Gdańskiej - 676.195,00zł

• Budowa wiaty na plażowisku 
miejskim - 70.000,00zł

• Mode rn i zac j a  k ina  SDK - 
220,000,00zł,

• Wymiana pokrycia dachu nad czę-
ścią kinową SDK - 220.000,00zł

• Dotacja celowa na remont kościo-
ła Mariackiego - 200.000,00zł.

Zatwierdzono budżet na 2018 rok - nowe plany inwestycyjne

Latem br. zakończyły się prace 
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 166.814,35zł za wykonanie  
inwestycji, wraz z 60 miesieczną 
gwarancją. 

Aleja Zachodnia w nowej odsłonie

Na zabytkowym budynku                
sławeńskiego ratusza pojawiła się 
nowa dachówka. 

Przebudowa dachu ratusza roz-
poczęła się w 2016 roku. Zakres 
prac  obejmował  rozbiórkę stare-
go pokrycia dachowego, obróbkę 
blacharską, wykonanie nadbitek 
dwustronnych krokwi pod nowe 
pokrycie dachowe, wykonanie 
ekranu z wysokoparoprzepuszczal-
nej membrany dachowej, wykona-
nie daszków wykuszy, wieżyczek, 
wykonanie łacenia połaci dachowej 

pod nową dachówkę ceramiczną 
karpiówkę, wykonanie instalacji 
odgromowej oraz inwentaryzację 
powykonawczą wykonanych prac. 

Wykonawcą robót była firma 
PPH Arkomet Sp. z o.o. z Mławy, 
która ze względu na zły stan tech-
niczny wykonała także nową ele-
wację dwóch ścian budynku ratu-
sza, dostosowaną do charaktery-
styki budynku według zaleceń 
konserwatora zabytków.

Wyremontowano dach i elewacje ratusza

Nowa elewacja budynku

Odcinek Alei Zachodniej przed i po przebudowie. 
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 W Urzędzie Marszałkowskim 
w Szczecinie podpisano umowy 
na realizację trzech nowych inwe-
stycji w Sławnie. 
 W ramach projektu sławieński 
samorząd w 2018 roku planuje 
zrealizować trzy zadania inwesty-
cyjne, które uzupełnią braki w in-
frastrukturze rekreacyjnej na tere-
nie miasta. To wszystko dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.
 Pierwsze przedsięwzięcie ma 
na celu uporządkowanie terenu 
skweru między ulicami Matejki 
i Kopernika wraz z nawiązaniem 
do układu drogowego przyległych 
ulic. Celem robót jest podniesienie 
walorów estetycznych i użytkowych 
przedmiotowego obszaru. Przewiduje się przebudowę istniejących utwar-
dzeń działki oraz wykonanie nowych, pełniących rolę ciągów komunikacyj-
nych, które będą połączone z chodnikami biegnącymi wzdłuż przyległych 
ulic. Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni ście-
żek i placów, demontaż istniejącego czołgu wraz z cokołem, demontaż masz-
tu i tablicy, wykonanie koryta pod nawierzchnię, przygotowanie podłoża pod 
nowe ścieżki, montaż ławek, koszy na śmieci, altany i pergoli. Następnie              
zostanie wyznaczone miejsce pod wykonanie fontanny posadzkowej w cen-
tralnej części skweru, łącznie z przebudową przyłączy kanalizacji, wody 
i energii z szafą sterowniczą dla potrzeb planowanej fontanny. Zamontowa-
ne zostanie również oświetlenie ozdobne typu parkowego, z wykorzystaniem 
technologii LED.
 Następnym zadaniem wykonanym w ramach projektu będzie budowa 
miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej w Sławnie. 
Inwestycja będzie umiejscowiona przy rzece Wieprzy,  która jest jedną z naj-
bardziej uczęszczanych rzek przez kajakarzy. Zakres prac dotyczy zaprojek-
towania i wybudowania małej infrastruktury tj. budowy dwóch wiat poje-

dynczych, dostawę i mon-
taż stołów, ławek z opar-
ciem pod wiatą, ławek sta-
łych bez oparcia, koszy na 
śmieci oraz drewnianych 
stojaków na kajaki. Teren 
inwestycji zostanie przy-
stosowany jako miejsce re-
kreacji i odpoczynku dla 
kajakarzy. Do oświetlenia 
terenu wykorzystane zosta-
ną rozwiązania z technolo-
gią LED oraz lampa solar-
na hybrydowa- wykorzy-
stująca siłę wiatru do pro-
dukcji energii.
 Trzecim działaniem bę-
dzie zagospodarowanie 
skweru położonego pomię-

dzy Kanałem Miejsk im 
a Gimnazjum. Odtworzone zostaną ścieżki, klomby zieleni oraz elementy 
małej architektury. Modernizacja polegać będzie na odtworzeniu zniszczo-
nych ścieżek pieszych, odtworzeniu trawników i klombu, ustawieniu ławek 
i koszy na śmieci, nasadzeniu roślin i krzewów ozdobnych, tak by wszystko 
stworzyło miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji. Zamontowane                  
zostanie oświetlenie oraz lampa solarna z napędem hybrydowym, która                
pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i przyczyni się ochro-
ny powietrza atmosferycznego.
  Koszt całkowity powyższych inwestycji oszacowany został na kwo-
tę 675.195,00zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 wynosić będzie ponad 350.000zł. 

Nowe inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt przebudowy skweru między ulicami Matejki i Kopernika

W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi komunikacyjne W miejsce istniejące czołgu planowana jest instalacja fontanny. 
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  Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził ostateczną listę ran-
kingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  Łącznie złożono 86 wniosków, które zostały poddane ocenie for-
malnej. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym (66 
szt.) zostały poddane ocenie merytorycznej. W wyniku prac Komisji  
powstała wstępna lista rankingowa zawierająca drogi gminne i drogi po-
wiatowe.
  Na dziesiątym miejscu na powyższej liście znalazł się wniosek 
złożony przez Miasto Sławno pn. Poprawa infrastruktury drogowej Mia-
sta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika wraz ze 
skrzyżowaniami i częścią ulicy Jana Matejki. Ogólna całkowita wartość 
projektu wynosi 1 842 767,46zł, w tym dofinansowanie wyniesie                 
942 140,23zł. Po nowym roku ma nastąpić podpisanie umowy na                      
dofinansowanie. 
 Wstępny plan zakłada realizację inwestycji w terminie  od 01 marca 
2018 do 30 listopada 2018 roku. 

Kompleksowa przebudowa ul. Kopernika w 2018 roku!

Całkowita długość remontowanego odcinka to 471m. 

Inwestycja ma ruszyć w 2018 roku. Przebudowie poddana zostanie również część ul. Matejki

Trwa remont sali kinowej
 Trwa  remont sali kinowej w Sławieńskim 
Domu Kultury. Dzięki tej inwestycji miłośni-
cy kina będą mogli oglądać filmy w nowocze-
snym, klimatyzowanym pomieszczeniu.  
    W chwili obecnej, w formule zaprojektuj i 
wybuduj, realizowany jest III etap moderniza-
cji SDK – remont sali kinowej.  
Prace remontowe mają na celu do-
stosowanie pomieszczeń sali kino-
wej do obowiązujących przepisów 
t e c h n i c z n o – b u d o w l a n y c h .                         
W  ramach inwestycji wykonawca 
zobowiązał się do sporządzenia 
kompletnego wielobranżowego 
projektu budowlanego i wykonaw-
czego modernizacji oraz remontu 
sali kinowej wraz z uzgodnieniami 
wymaganymi przepisami prawa 
budowlanego, a także ich wykona-
nia na podstawie tej dokumentacji.
 Kompletny projekt zawiera  

projekt akustyki, projekt 
przeniesienia projekto-
rów i nagłośnienia, pro-

jekt oświetlenia scenicznego, aranżację wnętrz 
-  montaż nowych foteli  kinowych, w tym 
miejsc dostosowanych dla osób niepełno-
sprawnych, projekt instalacji wentylacji i kli-
matyzacji, instalację centralnego ogrzewania z 

układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego,                  
instalację elektryczną i oświetleniową, instala-
cje nisko prądowe (telefoniczna, komputero-
wa, RTV, sygnalizacji pożaru, antywłamanio-
wa) oraz projekt naprawy dachu nad salą kino-
wą. Ponadto do obowiązków wykonawcy na-
leży uzyskanie wszystkich wymaganych prze-
pisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

opinii oraz sprawdzeń 
rozwiązań projektowych.
 W chwili obecnej trwają 
prace przygotowawcze 
pod montaż klimatyzacji. 
Wykonawcą całości robót 
jest firma AMB Group 
Polska sp. z o.o. z War-
szawy. Wstępny  termin 
zakończeninia wszyst-
kich prac przewidziany 
został na pierwszu kwar-
tał 2018 roku. 

Wyprofilowana została podłoga, a już wkrótce rozpocznie się 
montaż nowych foteli
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Tegoroczne lato nie dawało czę-
stych okazji do plażowania, ale w 
słoneczne dni miejska plaża cieszy-
ła się ogromną popularnością. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami, na początku sierpnia 
br., oddano do użytku długo ocze-
kiwaną inwestycję, która  powstała 
w centrum Sławna, na terenach              
rekreacyjnych przy s tawach                   
miejskich. Frekwencja pokazała, że 
ta  inwestycja będzie prawdziwym 
hitem każdego lata.

Przypomnijmy, że na terenach 
rekreacyjnych przy s tawach                
miejskich w Sławnie powstała 
miejska plaża.  Już w ub. roku 
trwały prace przygotowawcze pod 
realizację tej inwestycji. Najkorzyst-
niejszą  ofertę złożyło Przedsiębior-
stwo Budownictwa Specjalistyczne-
go Włodzimierz Olszewski  Sp. J. ze 
Sławna, oferując 724.549,83zł za 
wykonanie inwestycji, wraz z 60 

miesięczną gwarancją.
Projekt budowy plaży miejskiej 

obejmował roboty ziemne – wykopy, 
odwodnienie, formowanie nasypów, 
plantowanie skarp i dna wykopów, 
zabezpieczenie brzegów stawu, 
utworzenie plaży, montaż fontanny 

pływającej, wykonanie trawników 
parkowych, sadzenie drzew liścia-
stych i iglastych form piennych i na-
turalnych, budowę boiska do siat-
kówki plażowej 24 m x 12 m wraz z 
wyposażeniem, wykonanie na-
wierzchni  alejek żwirowych i z kost-

ki brukowej klinkierowej, wykona-
nie oświetlenia terenu lampami par-

kowymi oraz montaż zewnętrznej 
kamery TVU . 

Wykonano także oczyszczenie 
zbiornika wodnego łącznie z usu-
nięciem zalegających na dnie na-
mułów. To miejsce uzupełniono 
piaskiem. Obok górki saneczkowej 
wykonano miejsce na ognisko z 
elementów betonowych, z otacza-
jącymi siedziskami. Wykonano 
także ogrodzenie terenu z bramą 
wjazdową i furtkami. 

Dla bezpiecznego wypoczynku 
przebadano również wodę znajdu-
jącą się w zbiorniku wody. Zgodnie 
z  wynikami  o t rzymanymi  z                     

Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno Epi-
demiologicznej w Szczecinie woda 
nadaje się do kąpieli. 

W przyszłym roku na plażowisku 
zaplanowano montaż stojaków na   
rowery, budowę wiaty oraz przebie-
ralni. 

Plażowisko strzałem w 10-tkę!

Zakończono prace przy przebudowie amfiteatru
Zakończono prace przy przebudowie miej-

skiego amfiteatru. Zakres prac obejmował roz-
biórkę elementów konstrukcji budowlanych i 
ławek, przygotowanie i montaż zbrojenia ze 
stali żebrowanej, wykonanie schodów, zainsta-

lowanie jednoosobowych krzesełek plastiko-
wych, montaż balustrady z pochwytem stalo-
wym, wykonanie chodników z kostki bruko-
wej  betonowej, wymianę  ogrodzenia, wyko-
nanie trawników parkowych, przebudowę ka-

nalizacji deszczowej, w tym budowę 
przyłączy i instalacji, przebudowę 

kanalizacji sanitarnej,  wykonanie oświetlenia 
zewnętrznego oraz inwentaryzację powyko-
nawczą wykonanych prac. 

  

Sławieński amfiteatr przeszedł metamorfozę. 

W słoneczne dni frekwencja pokazała, że budowa plażowiska to 
trafna inwestycja

Tak jeszcze przed rokiem wyglądał zbiornik wodny 
obok tzw. Sahary
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Ostatnie pożegnanie por. Tadeusza Mazurka
18 listopada 

2017 roku po 
długiej i cięż-
kiej  chorobie 
zmarł por. Tade-
usz Mazurek ze 
Sławna. Wete-
ran  I I  wojny 
światowej, żoł-
nierz Batalio-
nów Chłopskich 
o raz  I  Pu łku 
Ułanów 2. Ar-
mii WP. W la-
tach 1993-2017 
był  prezesem 

sławieńskiego koła Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej.

Przeżył 93 lata. W poniedziałek, 20 listopada 
2017 roku na cmentarzu komunalnym w Sław-
nie odbyły się uroczystości pogrzebowe. Mszy 
św. przewodniczył Piotr Śmiechura – wikariusz 
parafii pw. WNMP w Sławnie. Oprócz najbliż-
szej rodziny w ostatniej drodze zmarłego 
uczestniczyli kombatanci, koledzy i przyjacie-
le, poczty sztandarowe a także przedstawiciele 
władz miejskich i powiatowych. W uroczysto-
ściach udział wziął Krzysztof Frankenstein – 
burmistrz Sławna. 

„Tadeuszu, Poruczniku, wpisałeś się w                
naszej pamięci jako żołnierz Armii Krajowej, 
założyłeś w Sławnie koło AK - byłeś jego                          
prezesem, uczestniczyłeś w wielu uroczysto-
ściach i byłeś zawsze w mundurze. I takiego Cię 
zapamiętamy” - powiedział Ryszard Sobczak.

Tadeusz Mazurek urodził się 15 maja 1924 
roku w Adamowie. Jeszcze przed wybuchem II 
wojny światowej był członkiem Związku Mło-

dzieży Wiejskiej „Wici”. Podczas II wojny świa-
towej walczył w szeregach Batalionów Chłop-
skich. Uczestnik bitew pod Wojdą i Osuchami. 
W grudniu 1944 roku wstąpił w szeregi konnych 
oddziałów 2. Armii Wojska Polskiego, z którą 
przebył szlak bojowy do Berlina. Po demobili-
zacji w 1947 roku zamieszkał najpierw 
w Warszkowie, a po kilku latach przeniósł się do 
Sławna. W okresie PRL-u pełnił funkcję sekre-
tarza powiatowego Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego oraz prezesa Związku Bojowników 
o Wolność i Demokracje. Po przemianach ustro-
jowych w 1989 roku rozpoczął działalność kom-
batancką w Światowym Związku Żołnierzy               
Armii Krajowej. Od 1993 roku pełnił funkcję 
prezesa sławieńskiego koła ŚZŻAK. Był inicja-
torem nadania Szkole Podstawowej w Warszko-
wie imienia Armii Krajowej, a w Szkole Podsta-
wowej w Żukowie imienia generała Stefana 
Grota-Roweckiego. Dzięki staraniom poruczni-

ka Tadeusza Mazurka w sierpniu 2012 roku od-
słonięto tablicę pamiątkową z okazji 70-lecia 
Armii Krajowej w Kościele Mariackim w Sław-
nie. W czerwcu 2017 roku ze względu na pogar-
szający się stan zdrowia zrezygnował z funkcji 
prezesa ŚZŻAK w Sławnie, którą przekazał hm. 
Ryszardowi Sobczakowi. 

Za swoje zasługi otrzymał wiele odznaczeń 
m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajo-
wej, Krzyż Batalionów Chłopskich, Brązowy 
Medal „Zasłużony na Polu Chwały”, Medal za 
udział w walkach w obronie władzy ludowej, 
Medal za Warszawę 1939-1945, Medal za Odrę, 
Nysę i Bałtyk, Medal za udział w walkach 
o Berlin, Kombatancki Krzyż Pamiątkowy 
„Zwycięzcom”, Medal Pro Memoria, Srebrny 
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
(ŁS)

Wyszukiwarka miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sław-
nie - administrator Cmentarza Komunalnego 

w Sławnie zlecił wykonanie prac 
związanych z inwentaryzacją, anali-
zą i weryfikacją danych zawartych w 
księgach cmentarnych   Cmentarza 
Komunalnego w Sławnie.

W związku z przeprowadzonymi 
pracami, uruchomiony został inter-
n e t o w y  l i n k  n a  s t r o n i e :                                
www.mpgkim.slawno.pl w menu 
„cmentarz komunalny”, który pomo-
że znaleźć grób na miejskim cmenta-
rzu oraz  udostępni mapę cmentarza 
wraz z wyszukiwarką grobów i foto-
grafiami nagrobków. Możemy więc 
sprawdzić, czy w przypadku naszych 

bliskich migracja danych dotyczących po-
chówków jest prawidłowa, w tym także czy 

informacja o dokonanych opłatach za miejsce 
pochówku jest zgodna ze stanem faktycznym.

Wyszukiwarka nie zawiera informacji o               
zarezerwowanych, opłaconych miejscach pod  
przyszły grób.

Dostęp do wyszukiwarki grobów znajduje 
się również na stronie http://portal.gison.pl/
cmentarz_slawnoslawienski/ 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
lub błędów prosimy o kontakt z administracją 
cmentarza tel. 59 810 7103,  adres e-mail: 
cmentarz@slawno.pl  

Zapraszamy mieszkańców Sławna i gości 
do zapoznania się z zawartością strony oraz 
skorzystania z interaktywnego planu cmenta-
rza.                                                                                  
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 Od kilkunastu lat wrzesień jest 
miesiącem Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. W tym roku gospodarzem 
tego wydarzenia, odbywającego się 
pod nazwą Zachodniopomorskich Dni Dziedzic-
twa, była stolica powiatu sławieńskiego - Miasto 
Sławno. 9 września 2017 roku w sławieńskim ra-
tuszu odbyła się oficjalna inauguracja ZDD - naj-
większego w Europie projektu społeczno-eduka-
cyjnego, zapoczątkowanego decyzją Rady Euro-
py w 1991 r.
 Geneza ZDD tkwi w idei Europejskich Dni 
Dziedzictwa - największego w Europie projektu 
społeczno-edukacyjnego. Celem projektu jest 
promowanie zabytków, a także szeroko pojęta 
edukacja historyczna i kulturalna oraz promowa-
nie różnorodności regionalnego dziedzictwa kul-
turowego. W Zachodniopomorskiem tegoroczne 
wydarzenia przebiegały pod wspólnym hasłem 
„Smaki dziedzictwa”. 
 Inauguracja rozpoczęła się w sławieńskim               
ratuszu. Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz 
Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna, który 
przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz 
podziękował osobom zaangażowanym w organi-
zację tegorocznych ZDD.
 „Jesteśmy bardzo dumni, że tegoroczna inaugu-
racja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa               
odbywa się w Sławnie. Jak Państwo wiecie nasze 
miasto obchodzi w tym roku wielki jubileusz 
700-lecia nadania praw miejskich. Historia Sław-
na to przede wszystkim historia mieszkających tu-
taj ludzi, ludzi różnych narodowości, różnych grup 
etnicznych, którzy na przestrzeni lat tworzyli                 
lokalną kulturę i tradycję. Myślę, że ten jubileusz 
doskonale wpisuje się w działania ZDD, których 
ideą jest promowanie dorobku kulturowego miesz-
kańców tego regionu. Bardzo dziękuję przede 
wszystkim tym, którzy zaangażowali się w orga-
nizację tego przedsięwzięcia” – powiedział 
Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna.
 W uroczystości inauguracyjnej udział wzięli 
m.in. Piotr Zientarski – Senator RP, Ewa Stanec-
ka – Wojewódzka Konserwator Zabytków 
w Szczecinie, Jan Kuriata – Radny Województwa 
Zachodniopomorskiego, Maria Witek – z-ca Dy-
rektora Biura Dokumentacji Zabytków, Walde-
mar Witek – Kierownik Oddziału Terenowego 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczeci-
nie, Joanna Chojecka – dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Koszalinie, Radosław Głażewski – 
Wójt Gminy Darłowo, Jan Krawczuk – wicesta-
rosta sławieński, radni Rady Miejskiej w Sław-
nie, przedstawiciele służb mundurowych, kie-
rownicy i dyrektorzy sławieńskich jednostek oraz 
mieszkańcy Sławna.
 „Sławno i ziemia sławieńska jest z nami od                 
początku przy organizacji Europejskich Dni Dzie-
dzictwa i jest to jeden z najsilniejszych filarów 
w naszych działaniach. Zaczynaliśmy od 2005 
roku od kilkudziesięciu osób, w tej chwili corocz-
nie w akcji uczestniczy ponad 20.000 osób” – po-
wiedziała Maria Witek.

 W dalszej części uroczystości wyróżniono osoby 
zasłużone dla ratowania zabytków i pielęgnowa-
nia regionalnych tradycji oraz spuścizny kulturo-
wej.
 Złotą Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za opiekę nad zabytkami wyróżnio-
na została Pani Aleksandra Hamberg-Fedorowicz. 
Srebrną Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wyróżniona została Pani Anna Bart-
czak. Odznaczenia dokonała Pani Ewa Stanecka 
- Wojewódzka Konserwator Zabytków w Szczeci-
nie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskie-
go w uznaniu zasług dla rozwoju regionu wyróż-
nił Pana Marka Łuczaka Złotym Gryfem Zachod-
niopomorskim. Odznaczenie wręczył Jan Kuriata 
- Radny Województwa Zachodniopomorskiego. 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kul-

turowego województwa zachodniopomorskiego 
przyznał dyplomy „Swojskie Zabytki” dla Pań-
stwa Bożeny i Tadeusza Koniecznych, Joanny 
i Zbigniewa Kluszczyńskich, Krystyny, Marka, 
Doroty, Katarzyny, Pauliny, Justyny i Macieja Fe-
ichtów, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie, Ar-

chiwum Państwowego w Koszalinie, Ewy 
Byszewskiej, Lidii Wróblewskiej i Damiana 
Żłobeckiego oraz Sołtysa Władysława Wrze-
śnia i Rady Sołeckiej w Łącku. Wręczenia 
dyplomów dokonał Jan Kuriata - Radny Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego oraz 
Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna. 
 Po oficjalnej uroczystości, przyszedł czas 
na wykład inauguracyjny Joanny Chojeckiej- 
dyrektor Archiwum Państwowego w Kosza-
linie, a zarazem autorki najnowszej publika-
cji związanej z historią Sławna - kroniki gmi-
ny miejskiej w Sławnie z 1898r. Augusta Sto-
ebbego - najdłużej urzędującego burmistrza 
w historii Sławna. Publikacja powstała z oka-
zji 700-lecia Sławna, a jej promocja odbyła 
się właśnie podczas Zachodniopomorskich 

Dni Dziedzictwa. Dzieło zostało przetłumaczo-
ne przez Joannę Chojecką i Annę Zbroszczyk. Jest 
to naukowe opracowanie historii Sławna i jego 
dziejów. August Stoebbe wydał swoją kronikę 
w 1898r. z nadzieją, że stanie się ona źródłem in-
spiracji do opracowania profesjonalnej kroniki 
Sławna, która miała trafić do mieszkańców na ju-
bileusz 600-lecia miasta, tj. 22 maja 1917 roku. 
Owa jubileuszowa kronika nigdy nie powstała, 
a kronika Stoebbego stała się cennym źródłem 
wiedzy, do którego chętnie sięga wielu dokumen-
talistów i badaczy historii Sławna. Kronika nigdy 
nie została przetłumaczona na język polski, 
a trwające ponad dwa lata prace nad tłumaczeniem 
kroniki dają możliwość przybliżenia zarówno po-
staci autora kroniki, jak i jej cennej treści. Blisko 
700-stronicowa edycja kroniki obejmuje jej orygi-
nalny tekst oraz przekład na język polski.

 Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa stały 
się także doskonałą okazją do otwarcia sła-
wieńskiego lapidarium, znajdującego się na 
terenie byłego cmentarza żydowskiego. La-
pidarium jest zbiorem ocalałych elementów 
grobów sprzed 1945 roku. Powstało ono 
z inicjatywy władz miejskich, a obecnie 
miejsce to pozwoli zachować pamięć o Tych, 
którzy żyli w tamtych czasach w Sławnie.
 Kolejnym punktem był festyn „Smaki Dzie-
dzictwa”, który o godz. 13:00 rozpoczął się 
na pl. Wyszyńskiego w Sławnie. Były zaba-
wy i gry rodzinne, promocja i sprzedaż publi-
kacji, w tym także książki pod tytułem 
„W krainie Bajek Ziemi Sławieńskiej”, która 
jest utrwaleniem tekstów stworzonych 
w konkursie literackim z okazji 700-lecia 
Miasta Sławno, zorganizowanym przez Miej-

ską Bibliotekę Publiczną w Sławnie. Na scenie 
zaprezentowała się m.in. Orkiestra Dęta im. 

Ziemi Sławieńskiej, kapela z gminy Damnica, Sła-
wianki, a pokazy taneczne zapewniły formacje 
Gracja i Finezja. Właśnie tym dwóm ostatnim ze-
społom burmistrz Sławna podziękował za repre-
zentowanie i promowanie naszego miasta podczas 

Wojewódzka Inauguracja Zachodnio

Joanna Chojecka - autorka kroniki A. Stoebbego

Odznaczenie odbierają 
Joanna i Zbigniew Kluszczyńscy
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Międzynarodowego Festiwalu 
Tańca, który w tym roku odbył 
się w Bułgarii. Przypomnijmy, że 
w festiwalu sławieńskie formacje 
uplasowały się na 1 miejscu, uzy-
skując jedyną przepustkę na Mię-
dzynarodowy Festiwal Tańca 
w Lido di Jesolo i Wenecji we 
Włoszech, który odbędzie się 
w 2018 r., pokonując jednocze-
śnie 238 zespołów tanecznych 
i wokalnych m.in. ze Szwajcarii, 
Bułgarii, Kazachstanu, Gruzji, 
Bośni i Hercegowiny, Serbii 
i Ukrainy.
 Nie zabrakło stoisk degustacyj-
nych przygotowanych przez 
Szkołę Podstawową nr 1 i nr 3 
w Sławnie, Zespół Szkół Agrotechnicznych oraz 
Fundację Rodzina. Była to doskonała okazja do 
spróbowania kulebiaka po wołyńsku, żeberek 
w gruszkach, zupy kaszubskiej, śledzika czy kacz-
ki z żurawiną. Wszystkie potrawy i stoiska pre-

zentowane były na ekranie LED, który ustawiony 
był obok sceny. Prezentacje stoisk przeplatane 
były zabawą karaoke oraz spotami i filmami pro-
mocyjnymi. Najmłodsi z rodzicami uczestniczyli 
w rodzinnej grze terenowej przygotowanej przez 
Irenę i Arkadiusza Olesiejuków. Swoją premierę 

miała również piosenka o Sławnie pt. „Sław-
no nasze miasto”. Utwór skomponował i za-
aranżował Witold Poprawski, a tekst do pio-
senki napisała Margareta Sadowska. Piosen-
kę zaśpiewali młodzi mieszkańcy Sławna: 
Maksymilian Dresler i Agnieszkę Stach.  
Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół 
„THE BOOTELS” – grupa muzyczna grają-
ca rockowe covery zespołu „The Beatels”.
Całość wydarzeń związanych z inauguracją 
ZDD w Sławnie zakończył niedzielny festyn 
„Chlebem i miodem”. Na scenie prezentowa-
ły się zespoły ludowe i przedszkolaki. Przy 
okazji pokaz pupilów przygotowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Sławnie, a zaintere-
sowani mogli uczestniczyć w akcji edukacyj-
nej przygotowanej przez Nadleśnictwo Sław-
no. Relacje radiowe z wydarzenia przeprowa-

dziło Radio Koszalin i Radio Szczecin. 

Audycje dostępne są do odsłuchania na stronie 
www.700.slawno.pl. 

      pomorskich Dni Dziedzictwa 2017 w Sławnie

Uroczystego otwarcia lapidarium dokonał K. Frankenstein

Na stoiskach degustacyjnych można było skosztowa m.in. kulebiaka po wołyńsku oraz kaczki z żurawiną. 

Lapidarium jest zbiorem ocalałych elementów grobów sprzed 1945r. 
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 W nowo powstałym parku 700-lecia, który 
zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Działko-
wą i Witosa w Sławnie, nasadzono drzewa. 
Nasadzone zostały m.in. dęby czerwone i szy-
pułkowe, brzozy, daglezje, magnolie, lipy 
drobnolistne, liliowce, tawuły i mo-
drzewie. 
 Przypomnijmy, że idea utworzenia 
parku 700-lecia to pomysł Komitetu 
Organizacyjnego na                    upa-
miętnienie obchodów jubileuszu                
miasta.
 Nasadzeń dokonali uczniowie sła-
wieńskich szkół: Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Sławnie, Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Sławnie, Gimnazjum Miejskie-
go nr 1 w Sławnie, Zespołu Szkół im. 
J.H. Dąbrowskiego w Sławnie i Ze-
społu Szkół Agrotechnicznych                      
w Sławnie. Ponadto w akcji uczestni-
czyli przedstawiciele miejskich władz 
samorządowych, mieszkańcy Sławna 
oraz pracownicy Nadleśnictwa Sław-

no, którzy zostali zaproszeni do wsparcia me-
rytorycznego i organizacyjnego przedsięwzię-
cia. Zgodnie z opracowaną koncepcją parku, 
nasadzenia stanowią pierwszy etap prac.                 
W parku łącznie nasadzono 589 drzew oraz 

420 krzewów i bylin. Na terenie nowo powsta-
łego parku znajdowało się wcześniej 111 
drzew. 
 Po przeprowadzonych nasadzeniach łączna 
liczba stanowi symboliczną liczbę 700 drzew.

 W przyszłości, zgodnie z 
opracowaną koncepcją, dal-
sze etapy prac przewidują 
wytyczne do lokalizacji mebli 
miejskich, różnych dzieł sztu-
ki oraz miejsc pamięci, a tak-
że lokalizacji  i  sposobu 
oświetlenia parku oraz rodza-
ju nawierzchni dróg, miejsc 
postojowych i ciągów pie-
szych. Przewiduje się w tym 
miejscu także zagospodaro-
wanie miejsc rekreacji, gdzie 
potencjalnie można spędzać 
wolny czas uprawiając sport, 
spacerując czy grillując. 

Powstał park 700-lecia

Nasadzeń dokonali uczniowie sławieńskich szkół oraz władze samorządowe

Akcję merytorycznie i organizacyjnie wspierali pracownicy Nadleśnictwa Sławno 

Koncepcja zagospodarowania parku
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Jubileusz 730-lecia partnerskiego miasta Ząbkowice Śląskie
28 października 2017 roku             

odbyły się uroczystości związane 
z jubileuszem 730-lecia partner-
skiego miasta Ząbkowice Śląskie.

Ząbkowice Śląskie obchodzą w 
tym roku swoje 730-lecie. Przez 
cały rok z tej okazji organizowane 
są różne wydarzenia kulturalne, a 

w kulminacyjną sobotę w 
Ząbkowickim Ośrodku 
Kultury odbyła się z tej 
okazji uroczysta sesja 
Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich, z udziałem Mi-
nister Edukacji Narodo-
wej Anny Zalewskiej,   
posłanek Moniki Wieli-
chowskiej i Katarzyny 
Mrzygłockiej, delegacji 
miast partnerskich, samo-
rządów oraz zaproszo-
nych gości i mieszkań-
ców.

Uroczystości rozpo-
częły się od mszy świętej 
w kościele pw. Św. Anny 

w Ząbkowicach Śląskich, skąd 
uczestnicy przeszli pod Ratusz, 
gdzie odsłonięta została pamiąt-
kowa tablica.  Następnie obchody 
przeniosły się do sali widowisko-
wej ZOK-u, gdzie odbyła się               
uroczysta sesja rady miejskiej, 
którą prowadził Przewodniczący 
Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą-
skich Andrzej Dominik. Na sesji 
swoje przemówienie wygłosił 
burmistrz Marcin Orzeszek oraz 
zaproszeni goście. Życzenia i gra-
tulacje kierowane na ręce Marcina 
Orzeszka – Burmistrza Ząbkowic 
Śląskich oraz Andrzeja Dominika 
– Przewodniczącego Rady Miej-
skiej złożył Krzysztof Frankenste-
in – burmistrz Sławna. 

Wręczone zostały również na-
grody w konkursach: „Pocztówka 
z Ząbkowic Śląskich” oraz „Moje 

miasto nocą”. Po zakończonej 
części oficjalnej wystąpiły dzieci 
z Przedszkola Publicznego nr 1 
oraz Przedszkola Publicznego                
nr 2, a także kwartet smyczkowy 
Evviva l’arte. Krótki rys histo-
ryczny przedstawił zebranym Ka-
mil Pawłowski. Po sesji była              
okazja do obejrzenia wystawy pt.: 
„Ząbkowice Śląskie – miasto, któ-
rego już nie ma” w holu Ząbko-
wickiego Ośrodka Kultury.

Jubileusz partnerskiego miasta 
był również okazją do spotkania 
burmistrza Sławna z Anną Zalew-
ską - Minister Edukacji Narodo-
wej oraz wymiany poglądów na 
temat reformy oświaty. Pani Mini-
ster otrzymała zaproszenie do 
Sławna, a termin wizyty będzie w 
najbliższym czasie ustalany. 

Jubileusz 25-lecia współpracy z Rinteln
W dniach 15-17 września 2017 

roku w partnerskim mieście Rin-
teln przebywała sławieńska Orkie-
stra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej 
oraz delegacja samorządowa. To 
efekt zaproszenia Thomasa Prie-
mera – burmistrza Rinteln na uro-
czystości w Niemczech.

Sławieńscy muzycy rozpo-
częli swój program od piątko-
wego spotkania w sąsiednim 
Wennenkamp, gdzie Friedel 
Garbel - tamtejszy prezes 
Ochotniczych Straży Pożarnej 
zaprosił orkiestrę do zaprezen-
towania swoich muzycznych 
umiejętności. Koncert bardzo 
spodobał się lokalnej społecz-
ności oraz zebranym gościom, 
którzy przybyli nawet z odle-
głych miejscowości. Efektem 
tego było zaproszenie naszej  
orkiestry na jubileusz 85-lecia 
powstania miejscowej straży 
pożarnej, który zaplanowany 
jest na 2020 rok.

W sobotę sławnianie odwiedzi-
li grób Derka Steggewentza -               
byłego mieszkańca Sławna, laure-
ata Złotego Gryfa Sławieńskiego 
oraz Manfreda Umbacha i Wilfrie-
da Schocka - dwóch byłych kapel-
mistrzów niemieckiej orkiestry, a 

także wykonali wspólne zdjęcie 
przy „sławieńskiej” ulicy. Po połu-
dniu przyszedł czas na koncert w 
Brückentorsaal w Rinteln, gdzie 
swoje utwory Orkiestra zagrała 
wspólnie z Ernestimum Big Band 
z Rinteln. Spotkanie  otworzyli 
burmistrzowie partnerskich miast: 

Thomas Priemer oraz Krzysztof 
Frankenstein, którzy podziękowa-
li za dotychczasową, owocną 
współpracę.

„W ciągu tych 25 lat partner-
stwo przerodziło się w przyjaźń” 
– podsumował Krzysztof Franken-
stein.

 Piękne utwory, przeplatane 
występami mażoretek porwały po-
nad 200 osobową publiczność.              
Finałem były dwa wspólne utwo-
ry zagrane przez obie orkiestry na 
scenie.

W niedzielny poranek zapro-
szeni goście uczestniczyli w mszy 

św. w katolickim kościele św. 
Sturmiusza, celebrowanej przez 
ks. Piotra Wołowca. Sławieńska 
orkiestra  zagrała kilka utworów 
dla licznie zebranych tego dnia 
wiernych. Następnie uroczystości 
przeniosły się do sąsiedniego Mol-
lenbeck, gdzie odbywały się uro-

czystości dożynkowe. Sławieńska 
orkiestra poprowadziła na czele 
cały korowód dożynkowy, który 
składał się z licznie udekorowa-
nych muzycznych przyczep cią-
gnikowych. Na zakończenie, 
wspólnie z orkiestrą z Mollen-
beck, muzyczne utwory roz-

brzmiewały w namio-
cie dożynkowym.

 Podczas wizyty 
delegacji omówiono 
również plany współ-
pracy obu miast. Na 
początku przyszłego 
roku do Rinteln za-
planowano przyjazd 
sławieńskiej młodzie-
ży na Rintelner Car-
naval .  Na 1 maja 
2018 roku  zaprosze-
nie na międzynarodo-
wy turniej od klubu 
sportowego SC Rin-
teln otrzymali młodzi 

adepci piłki nożnej ze Sławna. 
Również w maju do Sławna pla-
nowany jest przyjazd zespołu mu-
zycznego Daisy Town z Rinteln. 
Rozważane są również propozycje 
praktyk i staży zawodowych 
mieszkańców obu miast. 
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Podsumowanie obchodów jubileszu 700-lecia Sławna 
 08 grudnia 2017 roku w sła-
wieńskim ratuszu odbyła się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej w 
Sławnie, podsumowująca obchody 
700-lecia Miasta Sławna. Sesja 
rozpoczęła się Hymnem Polski, a 
następnie Krzysztof Frankenstein 
– burmistrz Sławna oraz Edyta 
Szczygielska – Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Sławnie wręczy-
li medale dla osób szczególnie za-
służonych dla miasta.Na podstawie 
Zarządzenia Nr 94/2017 Burmi-
strza Miasta Sławno z dnia 9 maja 
2017 roku oraz Zarządzenia Nr 
94b/2017 Burmistrza Miasta Sław-
no z dnia 08 grudnia 2017 rok me-
dalem okolicznościowym podczas  
piątkowej sesji uhonorowane               
zostały następujące osoby: Eusta-
chy Bindas, Adam Zimny, Daniela 
Bieżuńska, Alicja Piotrowska-Ma-
licka, Czesława Smolińska-Żyto, 
S a l o m e a  D a s z k i e w i c z -
Walendowska, Maciej Radzik,              
Jadwiga i Romuald Okoniewscy, 
Włodzimierz Olszewski, Kazi-
mierz Olejniczak, Tadeusz Broś, 
Wanda i Tadeusz Jakubowscy,  
Iwona Granisz, Zygmunt Kroplew-
ski, Sylwester Kupczyk, Maciej 
Poprawski,  Leszek Kapała, Graży-
na Grabowska, Danuta Kudźma, 
Jan Sroka, Jadwiga Czarnołęska-
Gosiewska, Danuta Karwowska, 
Ryszard Leśniewski, Wojciech Ste-
fanowski, Maria Walkowiak-Fe-
lender, Paweł Blum, Anna Cicha-
wa, Albina Dykas, Jadwiga Gaweł, 
Danuta Sikora, Ryszard Sobczak, 
Maria Szewczyk, Albina Tokar-

czyk, Helena i Sławoj Zawadowie, 
Roman Wieczorek, Roman Jóźwik, 
Jadwiga i Waldemar Skwierawscy, 
Ireneusz Siernicki, Genowefa              
Gulik, Bernarda Bzdzion, Walde-
mar Bajtek, Andrzej Kubera, Euge-
nia Gajzler, Andrzej Jakimiak, 
Władysław Małachowski, Kazi-
mierz Babkiewicz, Iwona i Miro-
sław Kopowscy, Henryk Lompert, 
Wanda Wrońska-Szostak, Jerzy 
Sekuła, Wilhelm Jankowski, Piotr 
Żylis, Jan Franas, Jan Słabysz, 
Edward Żarkiewicz, Ryszard 
Niemczura i Stanisław Kaszubski.
 W tym wyją tkowym dniu                    
odznaczone zostały również osoby, 
które od lat współpracują ze Sław-
nem. Krzysztof Frankenstein – 
burmistrz Sławna okolicznościo-
wym ryngrafem uhonorował nastę-
pujące osoby: Jerzy Pankowski, 
Jadwiga Milczarek, Grzegorz Two-
rek, Jacek Błaszczyk, Barbara 
Wiech, Wojciech Landziński, Sła-

womi r  O l szewsk i ,  Andrze j                 
Olszewski, Marek Stukan, Rafał 
Hennig, Agata i Damian Witkow-
scy, Arkadiusz Jasiński, Tomasz 
Wyrosławski, Joanna  i Mieszko 
Marcinkowscy, Urszula Miklasiń-
ska, Artur Małachowski, Arkadiusz 
Wolski, Wojciech Walczak, Anna 
Cieplik, Bernard Gutowski, Rado-
sław Jakubowski, Jarosław Bucz-
kiewicz, Jurand Piotrowski, Halina 
Gaffke-Poprawska, Krzysztof Ko-
walczyk, Elżbieta Kosińska-Róg, 
Marian Krakowski, Renata Bier-
nacka, Agata Ludwikowska-Ka-
czan, Stanisław Galik, Andrzej 
Lauren, Tadeusz Golec, Zygmunt 
Kołodziej, Maciej Bobek, Marek 
Stachowicz, Paweł Barański, Jerzy 
Ziętara, Aneta Mazur-Jelonek, Bo-
żena Mielcarz, Jan Walkowiak, 
Bożena i Zdzisław Walczakowie, 
Anna Watrakiewicz, Krystyna Ta-
tarow, Lubomira Wilczewska, Sta-
nisław Kowalski, Grzegorz Maj-

chrzak, Marzena Dresler, Zbigniew 
Kaczmarek, Janusz Głowacki, Be-
ata i Zbigniew Murawscy, Iwona 
Wieczorek-Miranowicz, Witold 
Poprawski, Marek Karpiński, Iza-
be l l a  Sozańska -Majchrzak , 
Agnieszka i Robert Hryckowian, 
Ewa Telecka, Ryszard Pietrasz, 
Mieczysław Siwiec, Roman Gra-
nisz, Marek Pieńkos, Krystyna             
Tęgosik, Jarosław Strześniewski, 
Aneta Leśniak, Ryszard Jacyno i 
Mariola Tyszka-Matulka.
 Następnie głos zabrał  burmistrz 
Sławna, który przedstawił prezen-
tację multimedialną podsumowują-
cą Jubileusz 700-lecia Sławna. 
„Na wstępie powiem, że to wielkie 
wydarzenie, jakim jest jubileusz 
700-lecia miasta nie mogłoby się 
odbyć, gdyby nie zaangażowanie 
wielu osób, które włączyły się w 
prace na każdym etapie. Za to pra-
gnę bardzo serdecznie podzięko-
wać. Muszę przyznać, że w organi-
zację włączyły się nie tylko miej-
skie jednostki i instytucje podległe 
pod ratusz ale również bardzo 
dużo instytucji niepublicznych i 
firm. Jestem bardzo za to wdzięcz-
ny” powiedział Krzysztof Fran-
kenstein.
Po podsumowaniu obchodów Jubi-
leuszu, nastąpił występ artystyczny 
- piosenkę o Sławnie wykonali 
Agnieszka Stach oraz Maksymi-
lian Dresler. Piosenę skomponował 
i zaaranżował Witold Poprawski, a 
tekst do piosenki napisała Marga-
reta Sadowska.

Medal 700-lecia odbiera Eustachy Bindas

Medale 700-lecia otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla miasta
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 Po uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej, wszyscy zgromadzeni prze-
szli przed budynek ratusza, gdzie 
odbyła się uroczystość wkopania 
kapsuły czasu. Do kapsuły oprócz 
listu do przyszłych mieszkańców 
miasta,  włożono uchwały Rady 
Miejskiej w Sławnie i zarządzenia 
Burmistrza Miasta Sławno związa-
ne z jubileuszem miasta, zarządze-
nia Burmistrza Miasta, listę rad-
nych Rady Miejskiej w Sławnie - ka-
dencja 2014-2018, Statut Miasta 
Sławno, Regulamin Organizacyjny 
Urzędu Miejskiego w Sławnie wraz 
ze strukturą zatrudnienia, projekt 
budżetu Miasta Sławno na 2018 
rok, listę osób uhonorowanych me-
dalem i ryngrafem 700-lecia Sław-
na, listę pracowników Urzędu 
Miejskiego w Sławnie, wykaz jed-
nostek organizacyjnych Miasta 
Sławno, wykaz przedsiębiorstw 
funkcjonujących na terenie Miasta 
Sławno w 2017 r., wykaz klubów 
sportowych z terenu Sławna, wy-
kaz stowarzyszeń i fundacji działa-
jących w Sławnie, dane statystycz-
ne Urzędu Stanu Cywilnego                     
w Sławnie z 2017 r. oraz wykaz 
najważniejszych inwestycji prze-

prowadzonych w Mieście Sławno  
w latach 2007-2017. Dokumenty  
zostały wydrukowane na specjali-
stycznym papierze przeznaczonym 
dla archiwów i umieszczone w 
teczkach bezkwasowych.
 Ponadto w kapsule znalazły się 
następujące przedmioty: flaga z 
herbem Sławna, flaga i flagietki z 
logo jubileuszu 700 lecia Sławna,  
kubek, filiżanka z talerzykiem, dłu-

gopisy, butony, znaczek odblasko-
wy, smycze i inne gadżety, infor-
mator o obchodach jubileuszu, tor-
by reklamowe, aktualna mapa 
Sławna, znaczki pocztowe z kartą 
pocztową, kopertą ostemplowane 
okolicznościową pieczątką,  plaka-
ty z wydarzeń z 2017 r., medal i 
ryngraf 700-lecia Sławna, monety 
wybijane podczas jubileuszu, publi-
kacje wydane z okazji 700-lecia,  

dwa wydania Informatora Urzędu 
Miejskiego „Ratusz” z 2017 r.,                
alkohol w butelce z wytłoczonymi 
herbami Sławna i Rinteln z okazji 
20-lecia partnerstwa obu miast, na-
lewkę orzechową sporządzoną oso-
biście w 2010 r. przez Burmistrza 
Miasta Krzysztofa Frankensteina 
oraz pendrive, na którym umiesz-
czono filmy o Sławnie, piosenkę 
napisaną z okazji 700-lecia Sławna 
i ok. 2 tysięcy fotografii z obcho-
dów jubileuszu.
„Zastanawiam się jedynie, czy za 
kilkadziesiąt lub kilkaset lat będzie 
możliwość ich odczytania? Bo na-
szą intencją jest, aby Kapsuła Cza-
su została otwarta najwcześniej za 
100 lat, podczas obchodów 800-le-
cia Sławna czyli w 2117 r.” –                   
powiedział  burmistrz Sławna.
 Jeden klucz do Kapsuły Czasu 
umieszczony został na jej wieku, 
drugi przechowywany będzie w ga-
blocie znajdującej się w Biurze 
Rady Miejskiej w Sławnie z adno-
tacją, gdzie umieszczono Kapsułę 
Czasu. Będzie on także przekazy-
wany kolejnym Przewodniczącym 
Rady Miejskiej. 

Kapsuła czasu z wiadomością dla przyszłych mieszkańców Sławna

Burmsitrzowie Sławna prezentują przedmioty 
umieszczone w kapsule czasu 
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   Na listopadowej sesji Rady Miejskiej                 
w Sławnie głosowano nad uchwałami dot. 
m.in. spraw dofinansowania form doskonale-
nia  zawodowego nauczycieli  w 2017 roku, 
zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz do-
datkowym punktem wprowadzonym na po-
czątku sesji - tj. rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Miasta Sławno.
       Przed podjęciem uchwał przedstawiono 
informację o realizacji zadań oświatowych 
gminy w roku szkolnym 2016/2017. W roku 
szkolnym 2016/2017 Gmina Miasto Sławno 
była organem prowadzącym dla czterech 
przedszkoli, dwóch szkół podstawowych i jed-
nego gimnazjum. Do szkół uczęszczało łącz-
nie 1053 uczniów, podzielonych na 49 klas. 
Do sławieńskich przedszkoli uczęszczało 375 
dzieci, podzielonych na 15 grup. Do niepu-
blicznych przedszkoli, tj. Niepublicznego 
Przedszkola „Słoneczko” i Przedszkola Nie-
publicznego „Radosny Maluch”  uczęszczało 
łącznie 150 dzieci.
       W roku szkolnym 2016/2017 w przed-
szkolach, szkołach podstawowych i gimna-
zjum były 132 etaty nauczycielskie oraz 68 
etatów pracowników administracji i obsługi. 
W ramach wyodrębnionych środków na do-
skonalenie zawodowe dofinansowaniem kosz-
tów kształcenia dających dodatkowe kwalifi-
kacje, tj. studiów podyplomowych, studiów 
magisterskich i kursów kwalifikacyjnych ob-
jętych zostało łącznie 20 nauczycieli. Środki 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli wykorzystane zostały w 73%,   
ponieważ nauczyciele korzystali z bezpłat-
nych form doskonalenia zawodowego (gran-
tów) oraz niektóre formy doskonalenia nie od-
były się z przyczyn niezależnych od nauczy-
cieli. Ponadto w roku szkolnym 2016/2017 na-
uczyciele korzystali również z innych form 
doskonalenia zawodowego: seminariów, 
warsztatów, kursów doskonalących, szkoleń 
rad pedagogicznych, itp. dobór formy i tema-
tu szkolenia wynikał z potrzeb danej placów-
ki. W roku szkolnym 2016/2017 przeprowa-
dzono i zakończone zostały następujące re-
monty obiektów przedszkolnych i szkolnych:
- Szkoła Podstawowa Nr 1: wykonano remont 
holu na II piętrze, pomalowano pomieszczenia 
obsługi oraz wykonano konserwację dachu na 
sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 m.in.: wykonano 
częściowy remont dwóch ścian budynku C, 
wykonano remonty podłogi w sali świetlicy 
szkolnej,   gabinetu pedagoga i psychologa, 
pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia so-
cjalnego, korytarza w budynku B, wykonano 
montaż instalacji pod Internet i Wi-Fi w 
związku w wprowadzeniem od nowego roku 
szkolnego dziennika elektronicznego, wyko-
nano naprawy lamp oświetleniowych w kla-

sach oraz innych drobnych remontów w ła-
zienkach i salach lekcyjnych,
- Gimnazjum Miejskie Nr 1: przeprowadzono 
remont instalacji elektrycznej,  monitoringu, 
pomieszczeń socjalnych i sali lekcyjnej w sali 
gimnastycznej, wykonano przyłącze wraz z  
instalacją zewnętrzną wodociągową,
- Przedszkole Nr 1 – przeprowadzono remont 
pomieszczeń zmywalni i dokonano wymiany 
instalacji kanalizacyjnej,
- Przedszkole Nr 2 – wykonano malowanie 
bieżące,
- Przedszkole Nr 4 – wykonano podłogi w sto-
łówce grupy II,
   Podczas sesji podjęto także uchwałę, która 
zabezpieczy w budżecie Miasta Sławno na 
2018 rok środki finansowe w wysokości 
200.000,00 zł tytułem dotacji do wkładu wła-
snego parafii pw. Wniebowzięcia  Najświęt-
szej Maryi Panny w Sławnie, na remont mu-
rów zewnętrznych kościoła, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Dzia-
łanie 4.1. Dziedzictwo kulturowe.” 
 Punktem dodatkowym podczas czwartko-
wej sesji Rady Miejskiej w Sławnie było gło-
sowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Miasta Sław-
no. W dniu 14 listopada br. do Rady Miejskiej 
w Sławnie wpłynęła skarga Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w przedmio-
cie niewykonania przez Burmistrza Miasta 
Uchwały nr VII/40/2015 z dnia 29 kwietnia 
2015 roku w sprawie współdziałania i party-
cypowania w kosztach realizacji zadania w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na okres 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Po-
lanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia 
przez Miasto Sławno”. Uzasadnienie skargi 
wskazuje, iż Burmistrz Miasta Sławno nie wy-
konał obowiązku realizacji powyższej uchwa-
ły poprzez odmowę  podpisania umowy dota-
cyjnej na realizację inwestycji i jednocześnie 
nie przekazał dofinansowania w kwocie 
3.000.000,00zł. Skarżący wniósł o uznanie 
skargi za zasadną oraz zobowiązanie Burmi-

strza Miasta Sławno do wykonania przedmio-
towej uchwały.
        Skarga była przedmiotem obrad Komisji 
Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 28 listopa-
da 2017 roku. Komisja po zapoznaniu się z 
dokumentami sprawy oraz informacją pracow-
ników merytorycznych i informacją Radcy 
Prawnego – uznała skargę za bezzasadną w 
całości. Uzasadnienie uchwały wskazuje, że w 
oparciu o zgromadzony materiał w sprawie, 
przedstawione przez Województwo Zachod-
niopomorskie zarzuty nie znajdują podstaw 
faktycznych, jak i prawnych, albowiem Bur-
mistrz Miasta Sławno kierował się wolą 
współdziałania oraz zamiarem dbania o mają-
tek publiczny miasta. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz re-
alizując wnioski radnych Rady Miejskiej w 
Sławnie, Burmistrz Miasta Sławno wskazywał 
Zarządowi Województwa Zachodniopomor-
skiego, że cel przedmiotowej inwestycji wi-
nien być powiązany z możliwością ponowne-
go wykorzystania kostki kamiennej i krawęż-
ników oraz jednocześnie zwrócił się z prośbą 
o przekazanie nieużytej w trakcie inwestycji 
kostki i krawężników na potrzeby tutejszego 
samorządu. W odpowiedzi uzyskano informa-
cję, że istnieje możliwość przekazania miastu 
materiałów z rozbiórki pozyskanych w trakcie 
przedmiotowej inwestycji. Na skutek niezro-
zumiałych działań przedmiotowy materiał bu-
dowlany był przekazywany m.in. do innych 
samorządów, natomiast w żadnej części nie 
trafił do Miasta Sławna. Prowadzona przez 
strony korespondencja potwierdza, że Bur-
mistrz Miasta Sławno działając w dobrze po-
jętym interesie miasta zamierzał doprowadzić 
do zawarcia umowy, która byłaby korzystna 
dla obu stron. Samorząd Wojewódzki ograni-
czył się jedynie do przesłania gotowej umowy, 
którą należało podpisać, pomimo faktu, iż 
przedmiotowa umowa winna być zgodnym 
oświadczeniem woli dwóch stron oraz powin-
na mieć na uwadze interesy obu stron.
     Powyższe ustalenia Komisji Rewizyjne w 
przedmiotowej sprawie podzieliła Rada Miej-
ska w Sławnie, która wskazała, że skarga nie 
zawiera w sobie zarzutów o charakterze mery-
torycznym. Reasumując Rada Miejska w 
Sławnie jednogłośnie uznała skargę za bezza-
sadną i w żadnym punkcie nie zasługuje na 
uwzględnienie. Efektem powyższego stanowi-
ska Rady Miejskiej w Sławnie było także pod-
jęcie uchwały dot.  uchylenia uchwały w spra-
wie współdziałania i partycypowania w kosz-
tach realizacji zadania w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na okres 
2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap 
przebudowy i rozbudowy przejścia przez Mia-
sto Sławno”.

Skarga Marszałka na działalność burmistrza Sławna bezzasadna
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Ustawa dekomunizacyjna - ulice w Sławnie zmieniły nazwy 
 Miejscy radni zmienili 
nazwy dwóch sławieńskich 
ulic: ulica Mariana Buczka 
zmieniono na ul. Dębową, 
zaś Leona Kruczkowskiego 
zmieniono na Stanisława 
Lema. To efekt wejścia w 
życie ustawy o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli , 
obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej.
 Zgodnie z ogólnodo-
stępnymi informacjami za-
wartymi na stronach inter-
netowych Instytutu Pamię-
ci Narodowej nazwa ulicy 
„Mariana Buczka” oraz „Leona 
Kruczkowskiego” wymieniana jest 
jako podlegająca zmianie w myśl art. 
1 ww. ustawy. Obowiązujące obecnie 
nazwy nie mogą upamiętniać osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat symbo-
lizujących komunizm lub inny ustrój 
totalitarny, ani w inny sposób takiego 
ustroju propagować. 
 W sprawie zmiany nazwy ul. 
Buczka do Urzędu Miejskiego w 
Sławnie wpłynął wniosek osoby nie-
zamieszkałej na terenie miasta o 
zmianę nazwy ulicy poprzez nadanie 
nowej nazwy ulicy imienia Jego ojca 
- mieszkańca tej ulicy. Sprawa ta zo-
stała postawiona na wspólnym posie-
dzeniu Komisji Rady Miejskiej, 
gdzie zdecydowano, że kwestia nada-
nia nazwy będzie mogła być rozpa-
trywana po przeprowadzeniu konsul-

tacji wśród mieszkańców tego terenu. 
 W wyniku pozyskania informacji 
o takim wniosku, do tutejszego Urzę-
du wpłynęła petycja mieszkańców ul. 
Buczka i Osiedla Słupskiego, podpi-
sana przez 43 osoby, wyrażająca dez-
aprobatę dla nadania nazwy ulicy 
wcześniej zaproponowanej i wnio-
skująca o nadanie nazwy „Dębowa”. 
Argumentacja tej nazwy wywodzona 
została z faktu istnienia przy tej ulicy 
dwóch starych dębów będących po-
mnikami przyrody. Po otrzymaniu ta-
kiej petycji przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne w formie an-
kiet wśród mieszkańców tej ulicy. 
Ankiety zostały rozesłane w formie 
papierowej pod wszystkie zamieszka-
ne adresy tej ulicy w ilości wynikają-
cej z ilości osób pełnoletnich zamel-

dowanych  pod 
tymi adresami. W 
wyniku takiego 
działania do tutej-
szego Urzędu po-
wróciło 69% roze-
słanych ankiet, 
przy czym wszyst-
kie zwrócone an-
kiety popierały 
nadanie  nazwy 
ulicy „Dębowa”.
 Ta k ą  s a m ą 
procedurę prze-
prowadzono  w 
sprawie zmiany 
n a z w y  u l i c y 
Kruczkowskiego. 
W ankiecie  te j 
jako propozycję 
nazwy ulicy poda-

no „Stanisława Lema” oraz zasugero-
wano możliwość podania własnej 
propozycji nazwy ulicy. W wyniku 
takiego działania do tutejszego Urzę-
du, w wyznaczonym w piśmie prze-
wodnim terminie, powróciły zaled-
wie dwie z rozesłanych ankiet, przy 
czym obie zwrócone ankiety popiera-
ły nadanie nazwy ulicy „Stanisława 
Lema”. Radni zmienili również 
uchwałę w sprawie określenia uza-
sadnienia nazwy ulicy Jedności Na-
rodowej. 
 Nazwa ulicy Jedności Narodowej 
w Sławnie przyjęta została uchwałą 
nr IX/21/7Q Miejskiej Rady Narodo-
wej z dnia 28 kwietnia 1970 roku. 
 Pomimo braku w pierwotnej 
uchwale uzasadnienia nazwy „Jedno-
ści Narodowej”, które wprost odno-
siłoby się jako wypełniająca definicję 
wynikającą z ustawy z dnia 1 kwiet-
nia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu, przez niektórych mo-
głaby być, nazwa ta, w ten sposób 
postrzegana np. poprzez kojarzenie 
jej z Frontem Jedności Narodu lub 
Tymczasowym Rządem Jedności 
Narodowej. Ze względu na możliwo-
ści różnych interpretacji obecnie ist-
niejącej nazwy ulicy oraz braku moż-
liwości ustalenia intencji osób odpo-
wiedzialnych za nadanie tej nazwy, 
przyjęcie stanowiska w sprawie po-
chodzenia nazwy tej ulicy wydaje się 
niezbędne, natomiast jej opubliko-
wanie w Dzienniku Urzędowy Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
wypełni normę ogólnodostępności 
prawa lokalnego i zapobiegnie róż-
norodności interpretacyjnym mogą-

cym wystąpić wśród 
obecnych jak i przy-
szłych pokoleń.
 Radna Maria Popraw-
ska sprzeciwiła się pod-
jęciu powyższej uchwa-
ły.
 „Podjęcie uchwały w 
tej sprawie nie ma sen-
su. Ulica Jedności Naro-
dowej jest ulicą Jedności 
Narodowej. Nie wiem 
komu nazwa Jedności 
Narodowej kojarzy się z 
Frontem Jedności Naro-
dowej. Nie biorę w tym 
udziału, więc proszę o 
zwolnienie mnie z udzia-

łu w głosowaniu nad projektem tej 
uchwały” – powiedziała Maria Po-
prawska
 Głos w tej sprawie zabrał Krzysz-
tof Frankenstein – burmistrz Sławna
„W naszym przypadku sprawa wy-
gląda tak, że w pierwotnej uchwale 
brak jest uzasadnienia nazwy Jedno-
ści Narodowej. Zatem osoby, które 
dokonują weryfikacji tych nazw, 
zgodnie z ustawą o dekomunizacji, 
mogą domniemywać, że nawiązuje 
ona nazwą do Frontu Jedności Naro-
dowej. Jeśli tego nie doprecyzujemy 
i zostanie to niewłaściwie zinterpre-
towane, to możemy znaleźć się w ta-
kiej sytuacji, że ktoś dokona zmiany 
nazwy ulicy Jedności Narodowej na 
taką, na którą nie będziemy mieli 
wpływu” – powiedział burmistrz 
Sławna. 
 Ostatecznie większością głosów 
miejscy radni podjęli uchwałę w 
sprawie określenia uzasadnienia na-
zwy ulicy Jedności Narodowej.
 Radni przegłosowali również po-
wstanie nowej ulicy – Chabrów, któ-
ra znajduje się w północno-zachod-
niej części Miasta Sławno w okolicy 
Osiedla Przylaski. Komunikacyjnie 
powiązana jest bezpośrednio z ulicą 
Morską, z której to istnieje zjazd w 
kierunku południowym na nową uli-
cę. Nadanie nazwy Chabrów jest 
uzasadnione poprzez zastosowanie 
nomenklatury nazewniczej zbliżonej 
do dotychczasowej funkcji tego tere-
nu – agrarnej. Podjęcie uchwały na-
dającej nową nazwę ulicy tej drodze 
wewnętrznej wpływa pozytywnie na 
zachowanie ładu przestrzennego i ła-
twość dotarcia pod konkretny adres. 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Sławnie 

Ulica M. Buczka zmieniono na ul. Dębową
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 Kolejny festyn „Mundurowi dla Antosia” był imprezą  przynoszącą 
dobre owoce. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i 
Caritasu od kilku miesięcy przygotowywała fanty i pozyskiwała   środ-
ki od sponsorów potrzebne do zorganizowania festynu.  Szkoły i przed-
szkola ze Sławna przygotowywały program artystyczny, prowadziły 
również zbiórkę puszek aluminiowych.
 W sobotę, 23 września br. o godz. 12.00 odprawiona została Msza 
św. w intencji organizatorów festynu oraz Antosia i jego rodziny.                   
O 12.45 ruszyła kolumna służb mundurowych: straży granicznej, stra-
ży pożarnej, policji, leśników, księży i szkoły tresury psów „K2” ze 
Słupska, którzy wspólnie z Antosiem przeszła z placu kard. Wyszyń-
skiego na Stadion Miejski. Uroczystego otwarcia festynu dokonał ks. 
Ernest Kutwin wspólnie z szefami poszczególnych służb. Następnie 
prowadzący festyn Marzena Łużyńska i Dominik Margielewski przed-
stawili program festynu. Po godz. 13.00 rozpoczęły się zawody.                
Cztery drużyny reprezentujące poszczególne służby (złożone z dzieci 
sławieńskich szkół podstawowych) rywalizowały w konkurencjach 
przygotowanych przez poszczególne służby. Rywalizację wygrała dru-
żyna reprezentująca Księży. Widzowie podczas festynu mogli skosz-
tować:  bigos, żurek, kiełba-
skę (przygotowane przez Re-
staurację Morska), pyszne cia-
sta (upieczone przez parafian-
ki oraz przyjaciół i znajomych 
rodziny Antosia z SP Nr 1 i 
Nadleśnictwa Sławno), kawę, 
herbatę i napoje. Straż Pożar-
na przygotowała łódź ratunko-
wą, którą woziła wszystkich 
chętnych po miejskim stawku, 
straż przeprowadziła również 
pokaz sprzętu. Straż Granicz-
na przygotowała pokaz swoje-
go sprzętu. Nadleśnictwo 
przygotowało kiermasz roślin 
ozdobnych oraz szereg atrak-
cji związanych z lasem i edu-
kacja przyrodniczą. Policja 
wystawiła symulatory i pokaz sprzętu. Sławieński Zespół Szkół     
„Ogólniak” gry i zabawy dla dzieci. Dzieci mogły do woli poszaleć na 
dmuchańcu. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził profesjonalny po-
kaz tresury psów w wykonaniu członków stowarzyszenia BALTO pod 
kierownictwem instruktorów słupskiego Ośrodka Szkolenia Psów K2. 
Przewodnicy zaprezentowali umiejętności swoich psów w zakresie     

posłuszeństwa, pracy węchowej oraz obrony. Widzowie mogli zoba-
czyć pracę psów tropiących podczas przeszukania przedmiotów oraz 
oznaczania próbek zapachowych. Pokaz obrony, poza elementami ata-

ku i pilnowania pozoranta, zawierał 
unieszkodliwienie i wyprowadzenie 
uzbrojonej osoby oraz atak psa na oso-
bę w samochodzie. Po raz pierwszy w 
festynie Uczniowski Strzelecki Klub 
Sportowy GROM ze Sławna, który zor-
ganizował w czasie festynu Sławień-
skie Zawody Paintballowe. Były to 
pierwsze takie zawody w powiecie. 
Zwycięzcą zawodów został Dariusz 
Dzidkowski, który pokonał swoich ry-
wali zmienną i nieprzewidywalną tak-
tyką. Drugie miejsce zajął Robert Wia-
trzyk, a miejsce trzecie Krzysztof 
Szemraj. 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, dzięki hojności właścicieli firm, skle-
pów i osób prywatnych). Na zakończenie losowano wśród wszystkich 
losów nagrody główne. Cały czas „żyła” scena, na której występowa-
ły dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół ze Sławna. 
 Organizując festyn rekreacyjny pt. „Mundurowi dla…” oraz anga-
żując się w wiele akcji na rzecz Antosia, zebrano łącznie 14 000 zł. 
 Przekazanie symbolicznego czeku nastąpiło 9 listopada 2017 roku 
w Urzędzie Miejskim w Sławnie. Podczas spotkania krótką prezenta-
cję multimedialną przedstawili Marzena Łużyńska oraz Dominik Mar-
gielewski.  W towarzystwie przedstawicieli służb mundurowych oraz 
wszystich organizatorów i osób zaangażowanych w organizację festy-
nu, czek przekazał rodzicom Antosia  Mieczysław Grabowski - z-ca 
burmistrza Sławna oraz proboszcz parafii pw. WNMP w Sławnie ks. 
Leszek Szurek. Jednocześnie oboje podziękowali wszystkim osobom, 
dzięki którym możliwa była pomoc dla chorego dziecka. 
 „Z całego serca bardzo dziękuje wszystkim jednostkom i osobom za-
angażowanym w organizację festynu. Dziękuje przede wszystkim w 
imieniu Antosia, który dzięki temu pojedzie na swoją pierwszą rehabi-
litację „ - powiedziała wzruszona mama Antosia. 
 Podkreślić trzeba, że wspaniałą pracę wykonała sławieńska mło-
dzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na czele z Adamem 
Ławerem, Szkolnych Kół Caritasu z: Gimnazjum Miejskiego Nr 1 oraz   
Zespołu Szkół Agrotechnicznych.

Podsumowanie akcji Mundurowi dla Antosia
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Rodzinne świętowanie Niepodległości
 Powiatowe Obchody Święta 
Niepodległości w Sławnie roz-
poczęły się mszą św. w koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP, ce-
lebrowaną w intencji Ojczyzny. 
Następnie mieszkańcy Sławna i 
powiatu sławieńskiego, w asy-
ście Orkiestry Dętej im. Ziemi 
Sławieńskiej, uczniów powiatu 
sławieńskiego i pocztów sztan-
darowych, przemaszerowali uli-
cami miasta na cmentarz komu-
nalny, gdzie pod Pomnikiem 
Poległych Żołnierzy odbyły się 
wystąpienia okolicznościowe 
oraz Apel Poległych. Władze 
samorządowe, przedstawiciele 
służb mundurowych, organiza-
cji pozarządowych, kombatan-
ci, harcerze, pracownicy sła-
wieńskich jednostek oraz 
uczniowie złożyli pod pomni-

kiem kwiaty i zapalili znicze. 
Biało-czerwone wiązanki kwia-
tów z ramienia sławieńskiego 
samorządu złożyli: Mieczysław 
Grabowski - z-ca burmistrza, 
Edyta Szczygielska - Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w 
Sławnie oraz Ewa Wojciechow-
ska i Waldemar Gertner – radni 
Rady Miejskiej w Sławnie.
 Z kolei na placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie oraz w Pałacu Prezydenc-
kim odbyły się centralne obcho-
dy Święta Niepodległości. 
Udział w uroczystościach wzię-
li m.in wybrani przedstawiciele 
lokalnych społeczności, w tym 
Krzysztof Frankenstein, bur-
mistrz Sławna.
  Tego samego dnia odbyła się 
pierwsza odsłona Biegu Nie-

podległości. Pogoda – deszcz, 
grad, porywisty wiatr, grzmoty 
– uniemożliwiła przeprowadze-
nie biegów dla dzieci i młodzie-
ży. Mimo niekorzystnych wa-
runków w kategorii 2001 i star-
si w biegu wzięła udział spora 
grupa - 39 uczestników, dla któ-
rych Bieg Niepodległości był 
ostatnią odsłoną Maratonów na 
Raty. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali: medale, dyplomy, 
ciepły posiłek i słodką przeką-
skę – rogala świetomarcinskie-
go.  Puchary i  medale dla 
wszystkich zawodników oraz 
posiłek po biegu zapewnił 
Urząd Miejski w Sławnie.
 Po emocjach sportowych w 
hali widowiskowo-sportowej 
czekały na całe rodziny, a 
szczególnie na najmłodszych 

uczestników liczne atrakcje. 
Festyn Rodzinny otworzył wi-
ceburmistrz Sławna Mieczy-
sław Grabowski, który życzył 
wszystkim radosnego święto-
wania. Fundacja Teatr Kubika 
przygotowała rodzinną imprezę 
rekreacyjną, w programie były 
m.in. działania teatralne, warsz-
taty dla rodzin, szczudlarze 
oraz dmuchane zamki. W hali 
funkcjonowało stanowisko ga-
stronomiczne przygotowane 
przez Annę Cieplik z Restaura-
cji Morska, która serwowała 
różne przysmaki: zupę grocho-
wą, pyszne hamburgery, kawę i 
herbatę. W holu hali witała 
wszytkach muzyka odpowied-
nio dobrana na ten dzień - pie-
śni patriotyczne  i  polskie 
utwory muzyczne.

Pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy odbyły się wystąpienia okolicznościowe oraz złożono kwiaty. 

Na hali widowiskowo-sportowej przy SP3 w Sławnie Fundacja Teatr Kubika przygotowała festyn rodzinny



Wydarzeniawww.slawno.pl

Informator Urzędu Miejskiego - 201718

Podczas uroczystej gali, 17 listopada 2017 
roku w Opolu odbyło się przyznanie nagród 
dla organizatorów wydarzeń w ramach jubile-
uszowej 25. edycji Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. Temat przewodni tegorocznych EDD 
– „krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajo-
brazu” – to nawiązanie do kampanii społecz-
nej „Krajobraz mojego miasta” prowadzonej 
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 W tym roku wyróżnienie otrzymało Miasto 
Sławno za organizację Europejskich Dni Dzie-
dzictwa, które we wrześniu br. przygotowane 
zostały w ramach obchodów jubileuszu 

700-lecia Miasta Sławno. Wyróżnienia z rąk 
prof. Małgorzaty Rozbickiej, dyrektor Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie 
odebrała Margareta Sadowska z Urzędu Miej-
skiego w Sławnie. Po raz pierwszy tak znaczą-
ce wyróżnienie otrzymało miasto z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

Motyw przewodni tegorocznej edycji EDD, 
odnoszący się do związków dziedzictwa i kra-
jobrazu, realizuje ideę kampanii „Krajobraz 
mojego miasta”. Jej zasadniczym celem jest 
podnoszenie świadomości, w jaki sposób moż-
na wpływać na kształtowanie się przestrzeni 

miejskiej i dlaczego warto to robić. Kampania 
nie tylko diagnozuje problemy współczesnych 
miast – chaos reklamowy, konieczność ochro-
ny zabytków i miejsc pamięci, funkcjonalne i 
estetyczne zagospodarowanie przestrzeni zie-
lonej – ale też pokazuje dobre praktyki i uda-
ne modernizacje przestrzeni publicznej oraz 
wskazuje na korzyści płynące z dbania o 
wspólne otoczenie i jego znajomości. Wyda-
rzenia w ramach 25. edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa były lokalnym rozwinięciem po-
stulatów kampanii.

Miasto Sławno wyróżnione za EDD!

Wyróżnienie odebrała Margareta Sadowska z Urzędu Miejskiego w Sławnie

„Babkiewicz ma naturę wynalazcy i każdy 
jego linoryt jest kreacją opartą na niezwykłym 
pomyśle i niecodziennych skojarzeniach. A 
przecież twórca ten żyje obok nas i postrzega 
tę samą rzeczywistość, w której żyjemy wszy-
scy.”- tak o sławieńskim artyście pisze Jerzy 
Pomian- malarz, ale przede wszystkim bliski 
przyjaciel Babkiewicza. 

Słowa te można z całą pewnością odnieść 
do wszystkich dziedzin sztuki jakie uprawia. 
W każdym jego pejzażu, ekslibrisie, grafice, 
czy linorycie właśnie widać nie tylko kunszt 
mistrza i wieloletnie doświadczenie, ale 
przede wszystkim wyraźnie dostrzegalną 

„sztukę dla sztuki”- nieskrępowaną, wolną i 
prawdziwą.

W czwartek, 12 października w Sławień-
skim Domu Kultury uroczyście obchodzono 
jubileusz 40-lecia pracy artystycznej sławień-
skiego malarza, autora exlibrisów i ilustracji 
Kazimierza Babkiewicza. Sam jubilat opowie-
dział o wystawie, o swoich największych suk-
cesach, o marzeniach i życiu w Sławnie. Głos 
zabrało również bardzo wielu przyjaciół arty-
sty ze Sławna i okolic. Życzenia oraz okazjo-
nalny prezent na ręce Jubilata złożyli także 
przedstawiciele władz miejskich: Mieczysław 
Grabowski - z-ca burmistrza Sławna oraz Edy-

ta Szczygielska - Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Sławnie.

Wernisaż z udziałem autora jest zawsze 
świetną okazją do poznania nie tylko moty-
wów twórczych, inspiracji czy wartości, któ-
rymi się kieruje, ale przede wszystkim do po-
znania jego otoczenia, bo artyści, zwłaszcza 
malarze to najlepsi kronikarze swojej epoki. 
Współcześni mieszkańcy Sławna mają to 
szczęście, że ich historię opisuje tak znamie-
nity i utalentowany człowiek jakim jest Kazi-
mierz Babkiewicz, co wyraźnie widać w za-
prezentowanych na wystawie pracach.

40-lecie pracy artystycznej Kazimierza Babkiewicza
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Święta tuż tuż, w centrum miasta stanęła choinka
Radosnym nas t ro jem i 

uśmiechami na twarzy, 7 grud-
nia 2017r., na placu kard.                         
S. Wyszyńskiego mieszkańcy 
Sławna przywitali św. Mikoła-
ja.

Tegoroczna zabawa pod ha-
słem „ Pomocnicy Św. Mikoła-
ja” zapewniła mikołajkowo - 
świąteczny klimat i dobrą zaba-
wę. Dla dzieci przygotowano 
konkursy, zabawy, świąteczne 
karaoke oraz występy przy-
ozdobione utworami związany-

mi z nadchodzącymi świętami 
Bożego Narodzenia. Dookoła 
placu stanęły stragany ze świą-
tecznymi ozdobami, ciepłym po-
siłkiem  i herbatą. O godzinie 
16:00 uroczyście zapalono świa-
tełka na miejskiej choince i 
wspólnie wysłano, wcześniej na-
pisane listy do św. Mikołaja. 
Kartki do św. Mikołaja zamoco-
wano na balonikach i wypusz-
czono w niebo.

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Muzyki w minioną 
niedzielę, 01 października 
ponad 400 osób miało okazję  
ujrzeć niesamowite widowi-
sko ze wspaniałymi aranża-
cjami największych przebo-
jów XX-lecia międzywojen-
nego, kiedy to sceną rządzili 

tacy artyści jak Mieczysław 
Fogg czy Eugeniusz Bodo.

Z ich kunsztem muzycz-
nym zmierzył się rewelacyj-
ny Jacek Wójcicki, wspierany 
przez  potężną siłę ponad 
50-cioosobowej załogi Fil-
harmonii Koszalińskiej. W 
ich wykonaniu mogliśmy tak-

że usłyszeć utwory Franka 
Sinatry, Marka Grechuty czy 
Ewy Demarczyk.

Takie przeboje jak: „W 
małym kinie”, „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą”, „Zim-
ny drań”, „Nie dokazuj”, 
„Something stupid”, „Szczę-
ście raz się uśmiecha” w ich 

klasycznym brzmieniu spra-
wiły, że był to koncert, który 
na długo zapadnie w pamięci 
mieszkańcom Sławna. Orga-
nizatorem wydarzenia był 
Sławieński Dom Kultury we 
współpracy i przy nieocenio-
nej pomocy Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Sławnie. 

Koncert Filharmonii - recital Jacka Wójcickiego
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Udana gala boksu w Sławnie. Nokaut w walce wieczoru
 W hali widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 3                    
w Sławnie, odbyła się międzynaro-
dowa gala bokserska - 2. Sławieński 
Boxing Show. W walce wieczoru 
Paweł Wierzbicki znokautował                    
w pierwszej rundzie Białorusina 
Anatola Maksymova.
 Licznie zgromadzeni kibice nie 
mogli narzekać na brak emocji. Or-
ganizatorzy przygotowali 11 walk, z 
czego dziewięć odbyło się w formu-
le boksu olimpijskiego i dwie w for-
mule zawodowej.  Pojedynki były 
zacięte i kosztowały sportowców 
wiele wysiłku. Wraz z kolejnymi 
walkami zmieniały się kategorie wiekowe i 
wagowe. Pojedynki na ringu przebiegały w 
sportowej atmosferze przynosząc wiele emo-
cji. Wiele razy sędziowie odliczali zawodni-
ków a kilka walk zakończyło się nokdaunem. 
Wszystkie pojedynki były oceniane przez                
zawodowych sędziów.
 Pięściarski wieczór uświetniły występy   
grupy artystycznej Insomnia oraz pokaz „Fa-
kira” – połykacza ognia, który jest odporny na 

ból i ogień. Jego występ, w szczególności spa-
cer boso po tłuczonym szkle oraz kładzenie 
się na ostrych gwoździach, wzbudził najwięk-
sze zainteresowania wśród najmłodszej pu-
bliczności.
 W walce wieczoru pierwotnie miało dojść 
do pojedynku o Mistrzostwo Europy Federa-
cji UBF European pomiędzy Attila Korda i 
Dariuszem Polmańskim. Z powodu proble-
mów zdrowotnych polskiego zawodnika, w 
walce wieczoru wystąpili Anatol Maksymov i 

Paweł Wierzbicki. Pol-
ski zawodnik już w 
pierwszej rundzie zno-
kautował Białorusina 
po serii mocnych cio-
sów na korpus.
A oto wyniki 2. Sła-
wieńskiego Boxing 
Show:
Kat. młodzik - 46kg - 
Sebastian Lubecki (Bo-
xing Sokółka) pokonał 
przez RSC Jakuba Bor-
kowskiego  (Czarn i 
Energa Słupsk);

Kat. kadet - 52kg - Maciej Kotlę-
ga (Boxing Team Chojnice) po-
konał Szymona Króka (Garda 
Wicko) na punkty 2:1;
Kat. kadet - 70kg - Kamil Maj-
dański(Czarni Energa Słupsk) po-
konał Aleksandra Wielińskiego 
(Boxing Team Chojnice) na punk-
ty 3-0;
Kat. kadet - 57kg - Róża Asano-
wicz (Boxing Sokółka) zremiso-
wała z Dominiką Stefaniak (Bo-
xing Team Chojnice);
Kat. junior - 60kg - Kirpsza Ka-
mil (Boxing Sokółka) zremisował 
z Kacprem Gajewskim (Boxing 

Team Sępólno Krajeńskie);
Kat. senior - 81kg -   Bartosz Głomski (Bo-
xing Team Chojnice) pokonał przez KO Rafa-
ła Krawczaka (Kocham Sławno);
Kat. junior - 91kg – Kewin Gruchała (Boxing 
Team Chojnice) pokonał na punkty Juliosza 
Ignatowicza (Boxing Sokółka) 3-0;
Kat. senior - 91kg – Piotr Szczukowski (Bo-
xing Team Chojnice) pokonał na punkty Na-
zara Mikitiuka z Ukrainy (Boxing Team So-
kółka) 3-0;
Kat. senior - 91kg – Andrzej Szkuta (Boxing 
Sokółka) pokonał na punkty Kacpra Meyne 
(Team Kościerzyna) 2:1;
Walka gladiatorów junior-  Krystian Potap-
czyk (Boxing Sokółka) zremisował z  Mikoła-
jem Jutrzenką (Boxing Team Chojnice)
Walka wieczoru - Paweł Wierzbicki pokonał 
w pierwszej rundzie przez KO Anatola Mak-
symowa.
Gala odbyła się w ramach obchodów 700-le-
cia Miasta Sławno, a organizatorem gali był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Urząd 
Miejski w Sławnie oraz biuro organizacyjne 
„Gruchała Team”. 
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III Turniej Piłki Siatkowej im. Stanisława Miszczaka

 Ruszyły rozgrywki Sławieńskiej Ligi Mini 
Piłki Siatkowej organizowane w ramach Pro-
gramu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Sławnie.
 Programu mającego na celu odpo-
wiednie  kształtowanie polityki spo-
łecznej poprzez profilaktyczną działal-
ność prowadzoną w formie organizo-
wania pozalekcyjnych zajęć sporto-
wych dla dzieci i młodzieży z terenu 
miasta Sławna. Jest to już VIII sezon 
rozgrywek SLMPS, który otworzyły 
wspólnie Anna Hruzd – dyrektor SP Nr 
1 i Jolanta Tilak – dyrektor SP Nr 3. 
Firma P.B.S. Olszewski i Synowie zo-
stał sponsorem wspierającym SLMPS.
 Do rozgrywek SLMPS zgłosiły się 
22 drużyny! ze sławieńskich szkół 
podstawowych, w rocznikach 2006, 

2005, 2004 z podziałem na dziewczęta i chłop-
ców. Mecze rozgrywane będą w hali widowi-
skowo-sportowej OSiR przy SP Nr 3. Spotka-

nia sędziować będą:  Zofia Jęsiek-Czaplińska 
SP 1, Bożena Paszkiewicz  i Adam Bukowski 
SP 3. W pierwszej kolejce rozegrano spotkania 

w najmłodszej grupie 2006.
 Zakończenie rozgrywek plano-
wane jest w marcu 2018r. a więc 
przez 5 miesięcy organizatorzy mają 
zamiar stworzyć warunki do harmo-
nijnego rozwoju psychofizycznego 
dzieci, poprzez rozwijanie zaintereso-
wań i uzdolnień ruchowych. Chcemy 
również popularyzować grę drużyno-
wą jaką jest mini siatkówka. Mamy 
nadzieję, że nasza oferta aktywnego 
sposobu spędzania czasu wolnego z 
dala od nałogów na jakie dzieci są na-
rażone przyniesie dobre owoce                 
wychowawcze i zdrowotne.  

Inauguracja rozgrywek SLMPS 2017/2018

 04 listopada 2017r. w hali wi-
dowiskowo-sportowej OSiR-u 
przy SP Nr 3 odbył się III Turniej 
Piłki Siatkowej im. Stanisława 
Miszczaka.
 Turniej ma na celu utrwalić 
pamięć o Stanisławie Miszczaku, 
zmarłym na początku 2015 roku; 
sławieńskim przedsiębiorcy, 
przyjacielu sławieńskiego środo-
wiska sportowego. Na turniej 
przybyła rodzina Stanisława: 
mama Helena, żona Irena, syn 
Marek i córka Iwona z rodzinami, 
władze samorządowe, przedsię-
biorcy, przyjaciele.
 Pierwsze miejsce i puchar bur-
mistrza miasta Sławno, zdobyła 

drużyna Team Miszczak Sławno. 
Podczas podsumowania turnieju 
puchary dla najlepszych drużyn i 
zawodników wręczał burmistrz 
miasta Sławno Krzysztof Fran-
kenstein razem z rodziną Stani-
sława Miszczaka. Podczas całego 
turnieju uczestnicy wspominali 
ciepło, dobroć i serdeczności Sta-
nisława Miszczaka.
 I  miejsce zajęła drużyna  
TEAM MISZCZAK SŁAWNO 
grająca w składzie:
Magda Wojniak, Daniel Wojniak, 
Mirosław Kopowski, Maciej 
Wojciechowski, Jerzy Chodoń,
Bartosz Michałowski, Krzysztof 
Kryszewski, Bartosz Sikorski, 

Ireneusz Pietrasik,
 II miejsce zajęła drużyna UKS 
CZARNI PIESZCZ grająca w 
składzie: Michał Kruczkowski, 
Kamil Czyżykowski, Cezary Pie-
trzyk, Wiktor Swędrak, Artur 
Struś,  Paweł Struś,  Dorian 
Urbański, Dominik Urbański, Łu-
kasz Stasiak, Adrian Pawłowski.
  III miejsce zdobyła drużyna 
TORNADO KOSZALIN grająca 
w składzie: Paweł Donarski, 
Zdzisław Gryszun, Włodzimierz 
Marek, Marek Kowalski, Krzysz-
tof Sterczyński,
Tomasz Siek, Waldemar Węgier-
ski.
  IV miejsce zajęła drużyna LA-

GUNA USTKA grająca w skła-
dzie: Marcin Stanulewicz, Irene-
usz Krygier, Mirosław Jaskulski, 
Leszek Kempa, Grzegorz Jędrze-
jak,Marcin Pietrasik
  Pucharami uhonorowano                
również zawodników: najlepiej 
r o z g r y w a j ą c y :  M i r o s ł a w                           
Jaskulski – Laguna Ustka,  najle-
piej zagrywający: Michał Krucz-
kowski – UKS Czarni Pieszcz, 
najlepszy zawodnik:  Magdalena  
Wojniak -  Team Miszczak Sław-
no, najstarszy zawodnik: Paweł 
Donarski  – Tornado Koszalin.
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 29 grudnia 2017r.w hali widowiskowo-sporto-
wej przy Sempołowskiej 3c rozegrany zostanie                   
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Sławno z 
okazji 700-lecia miasta. Obsada turnieju jest im-
ponująca, bowiem będziemy gościć trzy drużyny 
grające w PGNIG Superlidze piłkarek ręcznych. 
Vistal Gdynia to ubiegłoroczny mistrz kraju oraz 
uczestnik Ligi Mistrzyń posiadający w swoim 
składzie cztery reprezentantki Polski z niedawno 
zakończonych mistrzostw świata (Janiszewska, 
Kozłowska, Szarawaga, Zych) oraz jedną repre-
zentantkę Brazylii (Matieli). Energa AZS Kosza-
lin (6. miejsce w lidze w sezonie 2016/2017) re-
prezentowana była na turnieju w Niemczech przez 
trzy zawodniczki grające w koszulce z orłem na 
piersi (Roszak, Michałów i Rycharska). Z kolei 
wśród zawodniczek szczecińskiej Pogoni (5. miej-

sce w zeszłorocznych rozgrywkach) smaku turnie-
ju o mistrzostwo świata zaznała Daria Zawistow-
ska, lewoskrzydłowa biało-czerwonych, Ligia                
Costa, obrotowa reprezentacji Brazyli oraz Šárka 
Marčíková, rozgrywająca reprezentacji Czech.
 Co ciekawe w przerwie między rundami doszło 
do zmian trenerów aż w dwóch spośród trzech 
drużyn, które wezmą udział w sławieńskim turnie-
ju. Działacze Vistalu Gdynia (aktualnie 4.miejsce 
w tabeli) powierzyli funkcję pierwszego trenera 
bardzo doświadczonemu Kazachowi Giennadij 
Kamielinowi, z kolei szczecińscy sternicy (5.miej-
sce po pierwszej rundzie) zaufali Serbce Ljiljanie 
Marković, która prowadziła w swojej karierze 
m.in. macedoński Vardar Skopje. 
 Bilety w cenie 5 zł na mecze o godz. 14.00                       
i 18.00 dostępne są jeszcze w biurze OSiR oraz 
na hali przy SP Nr 3 w godz. 7.00 – 21.00. 

W związku z turniejem ogłaszamy konkurs, a na-
grodą będą 4 podwójne wejściówki na mecz. Co 
zrobić, aby je otrzymać? To bardzo proste. Na-
leży odpowiedzieć e-mailem na pytanie: Jak 
nazywa się zawodniczka, która zdobyła najwię-
cej bramek w spotkaniu towarzyskim pomię-
dzy Pogoń Balticą Szczecin a Vistalem Gdynia, 
które odbyło się 29 grudnia 2016 roku w Sław-
nie? Na odpowiedzi czekamy do czwartku, 27 
grudnia 2017 roku do godz. 14:00. Zgłoszenia 
przyjmujemy na adres: konkurs@slawno.pl. Wy-
grywają pierwsze 4 osoby, których e-maile z wła-
ściwą odpowiedzią zostaną zarejestrowane w kon-
kursowej skrzynce pocztowej. W e-mailu prosimy 
oprócz odpowiedzi podać również imię i nazwi-
sko oraz numer telefonu. Zwycięzców powiado-
mimy mailowo. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie www.slawno.pl. 

Hit na zakończenie jubileuszu 700-lecia Sławna. Wygraj bilety!

Zimowa halowa olimpiada sportowa
 We wtorek  5 grudnia  2017r.  w hali 
widowiskowo-sportowej OSiR przy SP 
Nr 3 odbyła się Zimowa Olimpiada 
Sportowa przygotowana przez sławień-
skie przedszkola, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, Szkołę Podstawową Nr 3. Olim-
piada odbyła się pod patronatem Burmi-
strza Miasta Sławno Krzysztofa Fran-
kensteina.         
 W  zawodach uczestniczyły przed-
szkola: Przedszkole Nr 1 im. Kubusia 
Puchatka, Przedszkole Nr 2 im. Jana 
Brzechwy, Przedszkole Nr 3 im. Jasia i 
Małgosi, Przedszkole Nr 4 im. Krasnala 
Hałabały i Niepubliczne Przedszkole „Rado-
sny Maluch.  Przedszkolaki startowały pod 
opieką swoich opiekunek, dopingowane przez 
dyrektorów przedszkoli. Olimpiadę otworzył 
burmistrz Krzysztof Frankenstein który ży-
czył uczestnikom wiele radości podczas zma-
gań sportowych w hali. Po rozgrzewce prowa-
dzonej przez pomocników św. Mikołaja repre-

zentacje przedszkoli startowały w konkuren-
cjach:
- „List do św. Mikołaja” -  sztafeta wahadło-
wa z przekazywaniem tekturowej pałeczki.
-  Zbieranie kolorowego śniegu – zbieranie pi-
łeczek plastikowych do kosza.
- „Prezenty św. Mikołaja” - wyścigi z przeno-
szeniem woreczków (prezentów) do kół  rin-
go (worki Mikołaja).

-  Rzucanie woreczkami do sań św. Mikołaja 
– rzuty do otwartej skrzyń.
-  Trening „Pomocników św. Mikołaja” - 
zwinnościowy tor przeszkód.
-  Toczenie kul śnieżnych – toczenie piłki fit-
ness tam i z powrotem (piłki fitness).
Program zawodów przygotowali nauczycie-
le wychowania fizycznego z SP 3: Dagmara 
Wojtczak i Paweł Michalik. Zaangażowanie 
i entuzjazm najmłodszych sportowców może 
być wzorem dla starszych uczestników za-
wodów sportowych. Wspaniały doping dla 
młodych sportowców zapewnili koleżanki i 
koledzy z przedszkoli. Organizatorzy nie 
prowadzili punktacji dla przedszkolaków, 
ważny był udział, a nie zajęte miejsce. Na za-
kończenie Burmistrz Krzysztof Frankenstein, 
dyrektor SP Nr 3 Jolanta Tilak z pomocą Mi-
kołaja wręczyli wszystkim przedszkolom pa-
miątkowe dyplomy i prezenty od św. Miko-
łaja  ufundowane przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Sławnie. 
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 Snapchat to aplikacja mobilna służąca do wysyłania filmów i zdjęć,  dostępna na 
urządzenia z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. Liczba użytkowników 
korzystających codziennie z aplikacji wynosi ponad 160mln osób na całym świe-
cie. Z aplikacji korzystają głównie osoby w wieku 14-24 lat. Dołącz konto                 
miasta na Snapchacie - miastoslawno i dziel się swoimi snapami!

Wydawca:
Urząd Miejski Sławnie
ul. Marie Curie Skłodowskiej 9
tel.: (59) 810 30 51, fax. 59 810 33 40
email: sekretariat@slawno.pl

strona internetowa: www.slawno.pl
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Dyżury Radnych Rady Miejskiej 
(poniedziałek od 15.00 do 16.00)

Biuro Rady – p. Nr 33
Styczeń 2018 r.
 – 08.01.2018 r. – Ewa Wojciechowska
 – 15.01.2018 r. – Marcin Bojaryn
–  22.01.2018 r. – Kinga Cichawa
–  15.01.2018 r. – Waldemar Gertner
Luty 2018 r.
 – 05.02.2018 r. – Mirosław Grzegorczyk
 – 12.02.2018 r. – Joanna Iwko
–  19.02.2018 r. – Bożena Kallaur
–  26.02.2018 r. – Bożena Konfederak
MARZEC 2018 r.
 – 05.03.2018 r. – Paweł Kopczyński
 – 12.03.2018 r. – Dominik Margielewski
 – 19.03.2018 r. – Maria Poprawska
 – 26.03.2018 r. – Jarosław Stark

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie

 Już 14 stycznia 2018 r. w całej Polsce oraz kilkudziesięciu miej-
scach na świecie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym               
razem fundacja będzie zbierać pieniądze dla wyrównania szans w         

leczeniu noworodków. Miejski Sztab WOŚP w Sławnie zaprasza do 
wsparcia kolejnego, miejskiego finału. To dzięki Państwa wsparciu ten 
finał może być wyjątkowy. W programie zaplanowano wiele atrakcji, 
które rozpoczną się 14 stycznia 2018 roku o godz.14.00 w hali                            
widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie. 
W programie m.in.: - aukcje i licytacje - występy artystyczne dzieci 
i młodzieży - gry i zabawy dla najmłodszych, pokazy ratownictwa             
medycznego i samoobrony - pokaz zespołów tanecznych - występ 
gwiazdy wieczoru oraz światełko do nieba . Jeśli chcieliby Państwo 
wesprzeć Miejski Sztab WOŚP i przekazać gadżety bądź rzeczy do li-
cytacji serdecznie zapraszamy do kontaktu!. Miejski Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 76-100 Sławno, ul. Plac Sportowy 1 tel. 
514 381 879 bądź e-mail: miejskisztabwospslawno@gmail.com

Zbiórka drzewek choinkowych
 Zbiórka poświątecznych drzewek cho-
inkowych odbędzie się w dniu 11.01.2018 
i 01.02.2018. Drzewka należy wystawić 
przed nieruchomość lub w zabudowie wie-
lorodzinnej przy osłonie śmietnikowej (tak 
jak np. odpady wielkogabarytowe.
 Poza wyznaczonymi terminami drzewka 
można dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, miesz-
czącym się na ulicy Polanowskiej 42,  
76-100 Sławno (siedziba MPGKiM)

 Burmistrz Miasta Sławno, przypomina Mieszkańcom o konieczno-
ści złożenia aktualnych ( średniomiesięczne zużycie wody w roku 
2017r.)  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Deklaracje należy składać od 01 stycznia 2018 roku do 

15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie. Deklaracje można otrzymać w 
pokoju  nr 62 i nr 36 (sekretariat) lub wypełnić na stronie www.czyste.slawno.pl
 Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. 59 810 00 12

 

Pamiętaj o deklaracje za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Snapuj razem 
z miastem!


