
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych              
i Autostrad podpisała umowy na               
zaprojektowanie S6 na odcinkach            

Koszalin - Sławno i Sławno - Słupsk. To łącznie 
46,2 km. Wykonawcą obu dokumentacji będzie 
firma Mosty Gdańsk, a łączna wartość umów to 

około 7,6 mln złotych. Wykonawca ma 12 miesię-
cy na opracowanie projektów budowlanych. Trasa 
została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: 
Koszalin (koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa) 
- Sławno (początek obwodnicy Sławna) i Sławno 
(początek obwodnicy Sławna) - Słupsk (początek 

obwodnicy Słupska). W ramach inwestycji przewi-
dziana jest realizacja dwujezdniowej drogi ekspre-
sowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.              
Połączenia z pozostałą siecią drogową będą moż-
liwe przez 8 węzłów drogowych. 
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Panie burmistrzu, jak ocenia Pan mijający              
2019 rok ? Czy był to rok udany dla naszego             
samorządu ?
Z mojego punktu widzenia nie był to rok łatwy. 
Poza koniecznością wykonania wielu ważnymi dla 
miasta zadań inwestycyjnych musieliśmy się               
dodatkowo zmierzyć np. z organizacją i przepro-
wadzeniem końcowych egzaminów w szkołach 
podstawowych i gimnazjum podczas ogólnopol-
skiego strajku nauczycieli, czy też organizacją            
wyborów parlamentarnych na terenie miasta. Do 
tego pierwszy raz w historii staliśmy się gospoda-
rzem Wojewódzkich Obchodów Narodowego 
Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada, 
co stanowiło nie tylko ogromne wyróżnienie, ale 
przede wszystkim bardzo poważne wyzwanie              
organizacyjne. Przeprowadziliśmy ponadto zapo-
wiadane w wyborach samorządowych badanie 
opinii wśród wszystkich rodziców dzieci na tere-
nie miasta dotyczące przyszłości miejskiej oświa-
ty, a dokładnie, gdzie docelowo mają zostać zloka-
lizowane dwie szkoły podstawowe w mieście po 
ustawowym wygaszeniu gimnazjum. Dzięki zdo-
bytej w ten sposób wiedzy mogliśmy zapoczątko-
wać dalsze decyzje związane z reformą sławień-
skiej oświaty, która najbardziej wyjdzie naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców i ich dzieci. Niewątpliwie 
był to bardzo trudny i pracowity rok, ale na szczę-
ście udany.
Wspomniał Pan o inwestycjach. Proszę przybli-
żyć co udało się wykonać i jakie zadanie sprawi-
ło najwięcej problemów ?
Na początku roku przystąpiłem do realizacji               
deklarowanego w wyborach samorządowych pro-
jektu budowy nowoczesnego skweru z fontanną 
przy ul. Kopernika i paradoksalnie to zadanie oka-
zało się najtrudniejsze. Niestety poza dużą ilością 
spraw związanych z samym procesem inwestycyj-

nym, przyszło mi się jeszcze zmierzyć ze swoimi 
oponentami, którzy za wszelką cenę próbowali 
obalić ten projekt, koncentrując się na obronie     
posowieckiego czołgu T-34, proponując równo-
cześnie jego odwrócenie do góry kołami. Poza 
próbami nieudolnych protestów i obraźliwym hej-
tem pod moim adresem miały także miejsce                
donosy do ambasady rosyjskiej, w konsekwencji 
czego Maria Zacharowa na Kremlu w Moskwie 
zorganizowała specjalną konferencję prasową.         
Zadanie to zostało jednak skutecznie zakończone 
i dzisiaj przyciąga uwagę ogromnej rzeszy miesz-
kańców. W ramach tego samego projektu został 
także zagospodarowany skwer pomiędzy Kanałem 
Miejskim a budynkiem byłego gimnazjum oraz 
zostało wykonane miejsce odpoczynku i rekreacji 
dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej. Kolejnym waż-
nym wyzwaniem były inwestycje w infrastrukturę 
drogową. Z sukcesem zakończyliśmy budowę dro-
gi na ulicy Basztowej (od bramy słupskiej do                 
ul. Matejki) i Mickiewicza wraz z jej odnogami 
oraz wykonaliśmy przebudowę kolejnego odcinka 
kolektora deszczowego odprowadzającego wody 
opadowe z zalewanej części ulicy Kopernika                 
do rzeki Moszczenicy. Skutecznie doprowadzili-
śmy do poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. 
Koszalińskiej (pomiędzy ul. Kossaka a obwodni-
cą) poprzez zamontowanie stosownego oznako-
wania, przebudowę przejść dla pieszych, a co naj-
ważniejsze montaż fotoradaru. To również w sła-
wieńskim Ratuszu Minister Infrastruktury               
Andrzej Adamczyk zadeklarował przekazanie do-
datkowych 120 mln zł na przygotowania do reali-
zacji kolejnego odcinka drogi   ekspresowej S6    
pomiędzy Koszalinem i Słupskiem wraz z dużą 
obwodnicą Sławna, co ma dla nas strategiczne 
znaczenie, ze względu na możliwość rozwoju stre-
fy inwestycyjnej w zasięgu pętli zjazdowej przy              
ul. Polanowskiej. Atrakcyjność inwestycyjna tego  
obszaru jest ściśle związana z budową tej drogi. 
Mijający rok to również kolejne inwestycje w kul-
turę. Z sukcesem zakończyliśmy budowę „Kina 
Konesera”, jako drugiej (kameralnej) sali kinowej 
w Sławieńskim Domu Kultury oraz dofinansowa-
liśmy wymianę zrujnowanego dachu w budynku 
po dawnej straży pożarnej przy Kanale Miejskim, 
gdzie swoją siedzibę posiada Orkiestra Dęta                 
im. Ziemi Sławieńskiej. Wreszcie, to dalsze inwe-
stycje w gospodarkę odpadową. Za blisko sześć 

milionów złotych przeprowadziliśmy rozbudowę 
i modernizację infrastruktury mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdo-
wie, co obejmowało wybudowanie hali i rozbudo-
wanie placu kompostowania. Tym samym Spółka 
MPGKiM zoptymalizowała proces technologicz-
ny, aby zwiększyć odzysk odpadów podlegających 
recyklingowi. Celem sprostania dalszym wyzwa-
niom został również zakupiony nowy samochód 
do odbioru odpadów za kwotę 767.000 zł brutto. 
Jak wygląda aktualna kondycja finansowa mia-
sta ? 
Jest stabilna. Obecny budżet zamykamy zgodnie            
z zaplanowanymi wcześniej wskaźnikami i to              
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. 
Obniżyliśmy przy tym zadłużenie miasta, które    
na chwilę obecną kształtuje się na poziomie 16,6 
mln zł, co w stosunku do osiąganych dochodów 
oscyluje na poziomie około 30%. Pojawiają się 
jednak poważne zagrożenia na przyszłość. Ma to 
związek z bardzo dużym wzrostem wydatków bie-
żących, na które jako samorząd nie mamy żadne-
go wpływu. Warto wiedzieć, że w budżecie                     
na 2020 rok zaplanowano np. wzrost wydatków 
bieżących o ponad 1.5 mln zł, co wynika z faktu 
podwyższenia przez rząd wynagrodzeń dla na-
uczycieli oraz podwyższenia od nowego roku              
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto               
obserwowany wzrost cen nośników energii rów-
nież przełoży się na ogólny wzrost cen towarów                
i usług, a te z kolei wpłyną na wzrost wydatków na 
utrzymanie miasta, które trzeba będzie ponieść. 
Kreowana takimi zdarzeniami struktura wydat-
ków powoduje, że każdą złotówkę musimy wyda-
wać z rozwagą, bo każde zwiększenie wydatków 
bieżących osłabia nasze możliwości inwestycyjne.
Jakie zatem inwestycje czekają nas w przyszłym 
roku? 
W przyszłym roku wszystkie siły zostaną skiero-
wane na remont i przebudowę budynku po byłym 
gimnazjum miejskim, celem dostosowania tego 
obiektu do potrzeb nowotworzonej szkoły podsta-
wowej nr 2. Zrobimy wszystko, żeby ta szkoła     
mogła rozpocząć swoją działalności dydaktyczną 
od 1 września 2020 roku. Jeżeli pojawią się jeszcze 
możliwości finansowe to będziemy kontynuować 
dalszą modernizację ciągów komunikacyjnych na 
terenie miasta.

 Rozmawiał: Rafał Szymczewski

O zrealizowanych inwestycjach oraz planach na 2020 rok rozmawiamy z Krzysztofem Frankensteinem - burmistrzem Sławna 
To był trudny i pracowity rok dla Sławna

Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA SKŁADAMY 

MIESZKAŃCOM SŁAWNA 
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I RADOŚCI 
ORAZ ZADOWOLENIA W NOWYM 2020 ROKU.



Inwestycje www.facebook.com/MiastoSlawno

Bezpłatny serwis SMS dla mieszkańców Sławna - SMS o treści ZAPISZ na nr 661 003 036 3www.twitter.com/MiastoSlawno

GDDKiA wybrała wykonawcę projektu trasy S6

Wykonawcą obu dokumentacji będzie firma Mo-
sty Gdańsk, a łączna wartość umów to około 7,6 
mln złotych. Wykonawca ma 12 miesięcy na 
opracowanie projektów budowlanych. Trasa zo-
stała podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Ko-
szalin (koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa) 
- Sławno (początek obwodnicy Sławna) i Sławno 
(początek obwodnicy Sławna) - Słupsk (początek 
obwodnicy Słupska). W ramach inwestycji prze-
widziana jest realizacja dwujezdniowej drogi eks-
presowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. 
Połączenia z pozostałą siecią drogową będą moż-
liwe przez 8 węzłów drogowych.
Przygotowanie S6 za 120 mln złotych
Prace przygotowawcze dla drogi ekspresowej S6 
Koszalin-Słupsk są możliwe dzięki przyznanemu 
finansowaniu w kwocie około 120 mln złotych. Te 
środki są przeznaczone zarówno na zaprojektowa-
nie drogi, jak również na pozyskanie nieruchomo-
ści pod budowę tej trasy. Po opracowaniu projek-
tów budowlanych będziemy mogli uzyskać decy-
zję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) i wypłacić odszkodowania za nieruchomo-

ści przejęte pod drogę. Tym samym od 2021 roku 
odcinek ten będzie już przygotowany do realizacji.
Ostatni odcinek S6 na Pomorzu Zachodnim
Od tego roku możemy już jeździć 130 km nowej S6 
od Goleniowa do Koszalina. Do dokończenia są 
jeszcze prace na części obwodnicy Koszalina i Sia-
nowa, gdzie jest aktualizowany projekt. Odcinek 
Koszalin-Słupsk to ostatni fragment S6 w woje-
wództwie zachodniopomorskim, przed przystąpie-
niem do etapu realizacji.Trasa została podzielona 

na dwa odcinki realizacyjne: Koszalin (koniec ob-
wodnicy Koszalina i Sianowa) - Sławno (początek 
obwodnicy Sławna) i Sławno (początek obwodni-
cy Sławna) - Słupsk (początek obwodnicy Słup-
ska). W ramach inwestycji przewidziana jest reali-
zacja dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma 
pasami ruchu w każdą stronę. Połączenia z pozo-
stałą siecią drogową będą możliwe przez 8 węzłów 
drogowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na zaprojektowanie S6 na odcinkach Koszalin   
- Sławno i Sławno - Słupsk. To łącznie 46,2 km.

Wizualizacja drogi S6  na odcinku Koszalin-Sławno i Sławno-Słupsk

Fotoradar na ul. Koszalińskiej już stoi
Zgodnie z wcześniejszymi             
z a p o w i e d z i a m i ,  n a                            
ul.  Koszalińskiej ustawiono 
długo oczekiwany fotoradar. 
Jest on efektem spotkań 
władz miasta, policji i Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Szczeci-
nie w sprawie podniesienia 
bezpieczeństwa na  tym                 
odcinku drogi.  We wcze-
śniejszych miesiącach przej-
ście dla pieszych, znajdujące 

się przy ul. Kossaka zostało 
przesunięte o ok. 20m w stro-
nę miasta.  Dodano także do-
datkowe oznakowania pozio-
me mówiące o ograniczeniu 
prędkości do 50 km na go-
dzinę oraz słupki ostrzegaw-
cze z elementami odblasko-
wymi. Miejmy nadzieję,                 
że zastosowane środki bez-
pieczeństwa zapobiegną               
wypadkom na tym odcinku. 
drogi.
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Inwestycyjne podsumowanie roku

Po lewej - przebudowany skwer w świątecznej odsłonie.
Po prawej - propozycja zagospodarowania skweru przez oponentów. Wizualizacja odwróconego czołgu autorstwa Jerzego Kaliny. 

Park przy byłym budynku Gimnazjum Miejskiego w Sławnie przed i po przebudowie

W centralnym punkcie przebudowanego skweru przy ul. Armii Krajowej, w miejscu czołgu powstała fontanna z podświetleniem LED.
Czołg trafił do Muzeum Techniki i Techniki Wojskowej w Malechowie.



Inwestycje www.facebook.com/MiastoSlawno

Bezpłatny serwis SMS dla mieszkańców Sławna - SMS o treści ZAPISZ na nr 661 003 036 5www.twitter.com/MiastoSlawno

Ulica Matejki przed i po przebudowie

Ulica Basztowa przed i po przebudowie

Ulica Mickiewicza przed i po przebudowie

Nowa hala w ramach rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów 
w Gwiazdowie

Miejsce odpoczynku i rekreacji przy rzece Wieprzy na ul. Gdańskiej
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Nowa sala kinowa otwarta! Niebawem powstaną stanowiska kasowe

 Wszystko to powstało w ramach projektu 
„Kino Konesera. Kameralna sala kinowa                   
w SDK – cyfryzacja”,  współfinansowanego  ze  
środków  Polskiego  Instytutu  Sztuki Filmo-
wej w ramach programu operacyjnego „Roz-
wój kin –Cyfryzacja Kin”.  W ten sposób              
sławieńskie kino gra dwa seanse jednocze-
śnie, co pozwoliło na poszerzenie repertuaru 
kinowego.  Warto zaznaczyć, że to kolejny 
krok przy modernizacji sławieńskiego kina. 
Dotychczas kompletnej przebudowie podda-
na została główna sala kinowa, za łączną kwo-
tę  ponad 1,5 mln złotych. 
 Nowa sala kinowa o powierzchni 52 m2 
posiada 42 miejsca siedzące. Zakres prac in-
westycyjnych obejmował m.in. dostawę, in-
stalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego 
sprzętu cyfrowego, zgodnego ze standardami 
DCI (z możliwością przyszłościowego rozbu-
dowania systemu do projekcji 3D) wraz z nie-
zbędnym wyposażeniem. Zakupiony został 
kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością 
ze specyfikacją DCI, odpowiedni serwer             
kinowy, procesor wizyjny do obsługi sygna-

łów wizyjnych z innych źródeł, obiektyw            
i lampa. Nowy ekran do projekcji ma              
wymiary 4mx2m, a odległość projekcyjna 
wynosi 10 m. W sali kinowej znajdzie się 
system dźwięku Dolby Surround 5.1.
 Oprócz trwającej instalacji sprzętu             
wykonano również prace budowlane.            
Wykonano aranżację akustyczną ścian                
i sufinu, położono nowe dywany, zamon-
towano nowe rolety, oświetlenie i nagło-
śnienie, wymieniono także drzwi oraz za-
instalowano czujniki dymu.  
 Kolejnym etapem realizowanym w SDK 
będzie utworzenie nowego stanowiska            
kasowego,  instalację systemu kasowego, 
serwera i kasy fiskalnej. Nowe stanowisko 
ma łączyć nowoczesne zastosowania tech-
nologiczne z klasyczną przestrzenią archi-
tektury neogotyckiej. Realizacja powyż-
szych zadań pozwoli stworzyć miejsce, 
które z dumą będzie mogło nosić nazwę 
stolicy kultury powiatu sławieńskiego. 
Koszt całego projektu to ponad 66 tysięcy 
złotych. 

Zakończyły się prace przy budowie małej kameralnej sali kinowej, która mieści się w pomieszczeniach                                       
Sławieńskiego Domu Kultury. 

Nowy projektor cyfrowy ze zgodnością z DCI

Nowa sala kinowa posiada 42 miejsca siedzące 

Nowy pojazd w MPGKiM w Sławnie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej nabyło nowy samochód do 
odbioru odpadów komunalnych. Śmieciarka                    
o pojemności do 22 m3 zabudowana jest na naj-
nowszym modelu samochodu ciężarowego firmy 
DAF CF340 z 2019 roku. Wartość pojazdu wyno-
si 767.520,00 zł brutto. Śmieciarka wyposażona 

jest w wysokoprężny silnik Common-Rail o po-
jemności 11000 cm3, moc silnika to 320KM.               
Posiada automatyczną skrzynię biegów oraz kon-
trolę trakcji. Pojazd posiada również skrzynię                
ładunkową z urządzeniem zasypowym tylnym, 
wannę załadowczą przygotowaną do załadunku 
odbiorów wielkogabarytowych oraz mechanizm 

zgniatania liniowo-płytowy. W kabinie kierowcy                   
zamontowany został terminal do obsługi zabudo-
wy umożliwiający m.in. wybór rodzaju zbieranych 
odpadów (bio, szkło, makulatura, odpady komu-
nalne, plastik, odpady wielkogabarytowe). 
Ponadto w pojeździe znajduje się kamera cofania    
i dwie kamery zewnętrzne boczne.

 W listopadzie br. wyre-
montowano chodnik pomię-
d z y  u l i c a m i  R a c i b o r a                        
i Witosa w Sławnie.
Zakres prac na tym odcinku 
obejmował m.in. rozebranie 
istniejącej nawierzchni, wy-
konanie nowej podbudowy  
i nawierzchni z kostki bru-

kowej betonowej, ułożenie 
krawężników oraz humuso-
wanie skarp. 
R o b o t y  w y k o n y w a ł o                 
Przedsiębiorstwo Drogowe 
„DROBET ” ze  S ławna.  
K o s z t  i n w e s t y c j i  t o                 
blisko 80.000,00 zł.

Nowy chodnik na osiedlu Północ
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 O godz. 10:00 na Cmentarzu Komu-
nalnym w Sławnie licznie zebrane tego 
dnia delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów pod Pomnikiem Nieznanego Żoł-
nierza i Krzyżem Katyńskim. Następ-
nie o godz. 10:30 w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP odbyła się uroczysta 
msza św., z udziałem m.in. pocztów 
sztandarowych i Orkiestry Dętej im. 
Ziemi Sławieńskiej. Mszę św. celebro-
wał biskup Edward Dajczak.
Po mszy św. na pl. Wyszyńskiego odby-
ły się uroczystości patriotyczne             

według ceremoniału wojskowego. W asyście Or-
kiestry Wojskowej ze Szczecina liczne zebrani tego 
dnia mieszkańcy wspólnie odśpiewali Hymn Pol-
ski oraz na maszt wciągnięta została flaga pań-
stwowa. Wszystkich zebranych na placu przywitał 
Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna, który 
podziękował Tomaszowi Hincowi - Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu, Pawłowi Szefernakero-
wi - wiceministrowi MSWiA oraz Dowódcy 12. 
Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. 
Maciejowi Jabłońskiemu za możliwość organizacji 
tych wyjątkowych uroczystości w Sławnie. Następ-
nie specjalny list skierowany do uczestników uro-
czystości przez premiera Mateusza Morawieckiego 
odczytał wojewoda zachodniopomorski Tomasz 
Hinc.

„Polacy rozumieją doskonale, 
co znaczy niepodległe państwo, 
co znaczy wolność. Te wartości 
leżą w sercu naszej tożsamości. 
Nauczyła nas ich polska histo-
ria. Jesteśmy z niej dumni. Na 
123 lata niewoli, na dwa totali-
taryzmy, z którymi zderzyliśmy 
się w XX wieku, nasz naród od-
powiedział sprzeciwem wobec 
zła. Zdaliśmy egzamin z czło-
wieczeństwa, poświęcenia, soli-
darności. Wiemy, że ‘niepodle-

głość jest dobrem nie 
tylko cennym, ale bar-
dzo kosztownym’” – 
czytamy w liście od 
premiera.
Po przemowach, nastą-
pił moment wręczenia 
odznaczeń państwo-
wych. Postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej An-
drzeja Dudy Medalem 
Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości odzna-
czeni zostali: Daniela 
Bieżuńska, Tadeusz 

Broś,  Marian Dzie-
mianko, Jadwiga Czar-
nołęska-Gosiewska, 
Marlena Kar wacka, 
Krystyna Lemanowicz, 
Jerzy Leoniak, Daria 
Pikulik, Waldemar Re-
giniewicz, Jerzy Sekuła, 
Roman Strzałkowski, 
Zbigniew Strzelecki, 
Stanisław Józef Trzu-
skowsk i ,  Woj c ie ch 
Wnuk, Tadeusz Jan 

Wołyniec oraz Stanisław Żabski. 
W imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej aktu wręczenia 
dokonał  Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych               
i Administracji Pan Paweł Szefer-
naker.
W uznaniu szczególnych zasług              
w kultywowaniu pamięci o walce 
o niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej Szef Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych 
odznaczył Medalem „Pro Patria” 
Panu Bogusława Wolfa oraz Panią 

Marię Iwko. Ponadto Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji nadał Medal Stulecia Utwo-
rzenia Policji Państwowej Tomaszowi Hincowi - 
Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
Oficjalną część zakończyły koncerty patriotyczne 
zespołu Szczecinianie oraz Orkiestry Dętej im. 
Ziemi Sławieńskiej. Po części oficjalnej rozpoczął 
się piknik rodzinny przygotowany dla mieszkań-
ców Sławna i regionu. Podziwiać można było              
wyspecjalizowany sprzęt wojskowy, mobilne sta-
nowisko dowodzenia, pojazdy służb munduro-
wych. Ponadto dostępne były stoiska edukacyjno-

promocyjne, symulator policyjnego motocykla, 
bezpłatna grochówka, rogale świętomarcińskie               
i wiele innych atrakcji. Organizatorzy zadbali tak-
że o okolicznościowe śpiewniki czy flagietki bia-
ło-czerwone. Transmiję na żywo z uroczystości 
przeprowadziła TVP3 Szczecin.
Pragniemy podziękować wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do organizacji Wojewódzkich 
Obchodów Święta Niepodległości w Sławnie.                
W szczególności dziękujemy za współpracę harce-
rzom, pocztom sztandarowym, funkcjonariuszom 
policji, scholi, Orkiestrze Dętej im. Ziemi Sławień-
skiej, pracownikom spółek miejskich.

Byliśmy gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Święta Niepodległości!
11 listopada 2019 roku w całej Polsce odbyło się wielkie świętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę               
niepodległości. W całym regionie zaplanowano wiele uroczystości, a najważniejsze -  Wojewódzkie Obchody  
Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w tym roku w Sławnie. 
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W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych: Krzysztof Frankenstein – 
Burmistrz Miasta Sławno, Mieczysław Grabowski 
– zastępca burmistrza, Marzena Łużyńska – Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie, Radosław 
Głażewski – Wójt Gminy Darłowo, Ryszard                
Stachowiak – Wójt Gminy Sławno, Janusz Bojkow-
ski – Wójt Gminy Postomino, przedstawiciele 
związków zawodowych: Tamara Zasadzińska - 
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych przy Szpitalu Powiatowym                       
w Sławnie oraz Jolanta Kaźmierska - Przewodni-
cząca Związku Zawodowego Pracowników Ochro-
ny Zdrowia przy Szpitalu Powiatowym w Sławnie. 
W debacie uczestniczyła również Radna Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego - Wanda Jaku-
bowska, radni Rady Miejskiej w Sławnie, Radni 
Powiatu Sławieńskiego oraz  Dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego w Koszalinie Andrzej Kondaszew-
ski. Starostwo Powiatowe w Sławnie czyli organ 
założycielski szpitala reprezentował Wojciech              
Wiśniowski – starosta sławieński.

„Sprawa niewątpliwie budzi nasze zainteresowanie 
ponieważ dotyczy naszego szpitala powiatowego, 
który zabezpiecza opiekę zdrowotną naszych miesz-
kańców, nie tylko miasta ale również ościennych 
gmin. To co budzi nasze zaniepokojenie to doniesie-
nia medialne, które informują o dalszym funkcjo-
nowaniu szpitala poprzez włączenie go w struktury 
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” – mówił 
Krzysztof Frankenstein.
Ogólną sytuację szpitala przedstawił Wojciech  
Wiśniowski – starosta sławieński.
„W 2010 roku kiedy zostałem starostą szpital miał 
około 10 mln zł zadłużenia. Należy jednak podkre-

ślić, iż w 2010 i 2011 roku szpital miał kontrakt               
na ratownictwo medyczne, którego zysk wynosił                    
ok. 1 mln złotych. W 2011 roku rozpoczęła się nowa 
procedura konkursowa NFZ, do którego stanęły dwa 
podmioty. Szpital przegrał ten przetarg, jak się póź-
niej okazało niesłusznie. Nasza oferta została od-
rzucona nieprawidłowo, co potwierdził Naczelny 
Sąd Administracyjny w Warszawie. Niestety roz-
strzygnięcie nastąpiło po kilku latach, a szpital nie 
otrzymał żadnej rekompensaty z tego tytułu. Wyni-
ki finansowe były lepsze i gorsze, lecz te straty się 
obecnie zmniejszają. W tym roku wynik finansowy 
za trzy kwartały wynosi 397 tysięcy złotych na plu-
sie, a zadłużenie szpitala to ok. 12 mln złotych” - 
powiedział starosta sławieński.
„Po co ten pomysł z przejęciem naszego szpitala? Po 
pierwsze szpital sławieński cały czas potrzebuje do-
finansowania do sprzętu i remontu. Dyrektor Wa-
lasek sygnalizował mi w ostatnim czasie, iż sytuacja 
w przyszłych latach będzie co raz bardziej ciężka              
i zaproponował możliwość przejęcia szpitala przez 
marszałka. Rozmawiałem z marszałkiem Geblewi-
czem i ostatecznie dał zielone światło do stworzenia 
zespołu, który ma za zadanie przygotować analizę 
współpracy i ewentualnego przejęcia sławieńskiego 
szpitala.  Dyrektor Kondaszewski zadeklarował 
swoją pomoc w tym temacie i całość prac zakończy 
się odpowiednim raportem i wnioskami, które będą 
dalej konsultowane. Drugim czynnikiem są lekarze 
– nie ukrywamy, że lekarzy jest mało, a szpitale 
podkupują sobie kadrę medyczną.  Dzięki współpra-
cy możemy uniknąć takiej sytuacji na linii Sławno-
Koszalin” – dodał Wojciech Wiśniowski.
 „My jako radni sejmiku nie jesteśmy żadną opo-
zycją. Nasi wyborcy po to nas wybierali, aby poma-
gać.  Mam przyrzeczenie od swoich kolegów i kole-
żanek, że jeśli będzie taka potrzeba to możemy zro-
bić wspólne spotkanie. Jeśli chodzi o szpitale powia-
towe to nie tylko Sławno ma tak złą sytuację. Jed-
nak jesteśmy dobrej myśli, że możemy to naprawić” 
– powiedziała Wanda Jakubowska – radna Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.
Swoje stanowisko przedstawiły również związki 
zawodowe.
„Szpital w Sławnie jest naszym wspólnym dobrem            
i powinniśmy wspólnie o niego dbać. Dziękujemy 
miastom i gminom za udzielane wsparcie. Wiele lat 

współpracujemy z ościennymi szpitalami i pomaga-
my sobie nawzajem. W naszym szpitalu cała zało-
ga jest zmobilizowana do pracy i to dzięki naszej 
pracy takie efekty finansowe są. Warunki pracy są 
trudne, jako załoga odnajdujemy się w nich, a pa-
cjent tego nie odczuwa. Kilka lat temu padł pomysł, 
aby powołać stowarzyszenia na rzecz rozwoju i mo-
dernizacji szpitala. Nie jest to nowy pomysł ponie-
waż inne takie stowarzyszenia dobrze funkcjonują 
wśród małych szpitali. Ten zamysł był dobry lecz 
zupełnie upadł. Nikt nie podjął tego tematu, a przez 
ten spory okres mogliśmy te  finanse poprawić.                 
W zeszłym roku w szpitalu leczonych było 5195             
pacjentów. To spora grupa społeczeństwa” - powie-
działa Tamara Zasadzińska
O połączeniu i ewentualnej dalszej polityce wzglę-
dem szpitala wypowiedział się również burmistrz 
Sławna.

„Jestem zaskoczony procesem procedowania połą-
czenia dwóch szpitali, a nie skupiamy się na popra-
wie sytuacji naszej jednostki. Jeśli chodzi o moje            
indywidualne odczucia to jeśli w grę wchodziłaby 
możliwość indywidualnego przejęcia szpitala przez 
marszałka jako odrębnego Szpitala Wojewódzkiego 
w Sławnie, z zachowaniem jego obecnych funkcji, to 
prawdopodobnie ta dyskusja mogłaby mieć sens.            
Jeśli rozwiązaniem jest powstanie filii w Sławnie 
bądź lokalizacji pewnej części Szpitala Wojewódz-
kiego to ja tego w dobrych kolorach nie widzę ponie-
waż nie będziemy już mieli nad tym żadnej kontro-
li. Dlatego nawołuje do głębokiej refleksji nad podej-
mowanymi decyzjami. Uważam, że przede wszyst-
kim powinniśmy wychodzić z założenia, iż za wszel-
ką cenę powinien być to szpital powiatowy ”               
– dodał Krzysztof Frankenstein.
„Jesteśmy na początku drogi. Nie da się przedstawić 
projektu do rozważenia gdy nie ma żadnej  analizy 
ani raportu. Obecnie nie mamy nad czym dyskuto-
wać ponieważ trwają jeszcze prace. To są dopiero 
próby szukania różnych rozwiązań. Pracujemy ak-
tualnie w trzyosobowym zespole i nie mamy jeszcze 
żadnych wniosków. Mogą być trzy rozwiązania na 
koniec: szpital pozostanie w takiej formie jakiej jest 
bądź druga opcja - szpital będzie przejęty przez 
marszałka i będzie funkcjonował niezależnie lub 
trzecia wersja – szpital będzie filią Szpitala Woje-
wódzkiego w Koszalinie. Aby przedstawić wnioski 
musimy zakończyć pracę nad raportem i analizą 
każdego rozwiązania ” – powiedział starosta.               
Dalsze informacje w sprawie szpitala zostaną 
przedstawione po opracowaniu raportu, wniosków 
i analiz. Starosta sławieński zapowiedział dalsze 
spotkania oraz otwarte rozmowyw przedmiotowej 
sprawie. 

Debata w sprawie przyszłości sławieńskiego szpitala
Z inicjatywy Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Sławna w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyło się                
spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji sławieńskiego szpitala.

Andrzej Kondaszewski i Wojciech Wiśniowski

Spotkanie otworzył Krzysztof Frankenstein 
- burmistrz Sławna

„Szpital powinien być
szpitalem powiatowym”

Krzysztof Frankenstein 
- burmistrz Sławna

W debacie uczestniczyli również przedstawiciele
 związków zawodowych
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Święto Niepodległości w przedszkolach
Dzieci z Przedszkola nr 1 
im.  Kubusia  Puchatka                     
w Sławnie, przyłączyły się 
do projektu MEN „Szkoła 
do hymnu”.
W piątek,  8 .  l istopada 
(ostatni dzień roboczy 
przed Świętem Niepodle-
głości), o symbolicznej 
godz. 11:11, przedszkolaki 
ze wszystkich grup wieko-

wych zaśpiewały cztery 
zwrotki hymnu państwo-
wego.
Dzieci z Przedszkola nr 4 
im. Krasnala Hałabały 
uczciły Święto Niepodle-
głości wspólnie śpiewając 
hymn. Najmłodsze przed-
szkolaki zaprezentowały 
flagę, która była ich wspól-
ną pracą.  

Dzień Pluszowego Misia 
w Przedszkolu Nr 3

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w 
Sławnie obchodzony był jak co roku bardzo wesoło.
Oprócz poznania historii pluszowego misia nasi milusiń-
scy brali udział w zabawach , pracach plastycznych, kon-
kurencjach sportowych z udziałem pluszaków przyniesio-
nych przez siebie, a na koniec dostały baryłkę miodku.

Barbórka w Przedszkolu 
Dzieci z Przedszkola nr 1 w 
Sławnie, obchodziły Dzień 
Górnika, czyli tzw. Barbór-
kę. W uroczystości, którą  
przygotowały dzieci pięcio-
letnie, pod kierunkiem swo-
jej pani, wzięła udział cała 
społeczność przedszkolna. 
Przedszkolaki dowiedziały 
się jak ciężka i trudna jest 
praca górnika, poznały pro-
dukty, które powstają z wę-
gla. Od tego dnia wszyscy 

już wiedzą jak wygląda strój 
górnika oraz co oznaczają 
kolory pióropusza na górni-
czej czapce. Nie mogło za-
braknąć też śląskich tańców. 
Pięciolatki zaprezentowały 
się w tańcu „Klepany” oraz 
„Tańcuj, tańcuj”.
Zajęcia odbyły się w ramach 
realizacji programu regio-
nalnego „Poznajemy trady-
cje i obyczaje ważne dla na-
rodu i  kraju” . 

Budżet Sławna na 2020 rok uchwalony
17 grudnia 2019 roku sławieńscy radni uchwalili m.in. projekt budżetu miasta na 2020 rok.    
Projekt budżetu przedstawiła Pani Bożena Kallaur - przewodnicząca  Komisji   Gospodarki                   
i Budżetu. Dochody miasta w 2020 roku kształtować się będą w kwocie 63.021.773,58 zł, zaś 
wydatki kwocie 65.030.573,58 zł. Przyszłoroczny budżet miasta jest budżetem deficytowym. 
Planowany deficyt wynosi 2.008.800,00 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.
Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosą 1.984.400,00 zł, wpływy z po-
datku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.176.359,00 zł, zaś od osób                 
fizycznych – 4.478.879,00 zł, wpływy  z gospodarki komunalneji ochrony środowiska – 
2.196.785,22 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie w projekcie budżetu na przyszły rok stano-
wią kwotę 18.346.636,37 zł, na pomoc społeczną i rodzinę - 27.110.394,00 zł, na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska- 4.473.722,82zł, gospodarka odpadami - 2.170.122,82 zł,               
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.389.189,00 zł, kultura fizyczna i sport – 

1.373.211,00 zł. Zgodnie 
z przepisami ustawy o fi-
nansach publicznych, re-
zerwa ogólna budżetu nie 
może być niższa niż 0,1% 
i wyższa niż 1% wydat-
ków budżetu. W naszym 
przypadku rezerwa ogól-
n a  s t a n o w i  k w o t ę 
95.000,00 zł. W projekcie 
budżetu miasta ujęto tak-
że rezerwę celową w wy-
sokości 185.000,00 zł, z 
przeznaczeniem na reali-
zację zadań z zakresu za-
rządzania kryzysowego.  
Najważniejsze inwestycje 
zaplanowane na 2020 rok 
to przebudowa budynku 
byłego gimnazjum na po-
trzeby szkoły podstawo-
wej - 2.065.000,00 zł oraz 
przebudowa ulic Kosy-
nierów i Ogrodowej - 
2.221.000,00 zł.
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Dzień Pracownika Socjalnego 
21 listopada br. z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego Krzysztof Frankenste-
in - burmistrz Sławna wraz z Martą 
Konfederak - Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych i Edukacji udali się 
z życzeniami i podziękowaniami do 
Żłobka Miejskiego w Sławnie. Bur-
mistrz, składając życzenia pracowni-
kom żłobka, podkreślił, że praca, któ-
rą na co dzień wykonują  to wielka od-
powiedzialność. 
„W dniu Waszego Święta składam Wam 
serdeczne podziękowania za wysiłek               

i oddanie w przekazywaniu wiedzy 
oraz wartości, które wpływają na roz-
wój i postawę w życiu młodego człowie-
ka. Dziękuję za profesjonalne zaanga-
żowanie w opiekę i wychowanie naj-
młodszych mieszkańców naszego mia-
sta” - podkreślił burmistrz Sławna.
Burmistrz złożył na ręce pani dyrektor 
okolicznościowy dyplom wraz z kwia-
tami, życząc jednocześnie pomyślno-
ści oraz satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym.

Trwają przygotowania do 28. finału WOŚP w Sławnie

Dla zapewnienia najwyższych standardów diagno-
stycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie za-
biegowej – tak brzmi cel 28. Finału WOŚP, który 
odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Najogólniej 
mówiąc – fundacja zbierać będzie środki na zakup 
najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania ży-
cia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodza-
ju operacji. Chirurdzy wszystkich specjalności 
dzień i noc w całej Polsce ratują życie tych dzieci. 
Będziemy się skupiać przede wszystkim na takich 
dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia 

ogólna, kardiochirurgia czy neurochi-
rurgia. Aby operacje były skuteczne            
i  bezpieczne i aby jak najmniej było 
powikłań, a wyniki wczesne i odległe 
nie różniły się od najlepszych na świe-
cie, potrzebne są najnowocześniejsze                  
i bardzo kosztowne urządzenia me-
dyczne. Stanowią one niezbędne wy-
posażenie sal operacyjnych, oddzia-
łów intensywnej terapii pooperacyj-

nej, czy zakładów diagnostyki obrazowej. Należą 
do nich:
    -lampy operacyjne,
    -stoły operacyjne,
    -diatermie,
    -aparaty do znieczulenia,
    -sprzęt monitorujący,
    -urządzenia teletransmisyjne,
    -aparaty RTG z ramieniem C
    -zestawy endoskopowe.

Cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla 
oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W 
ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, 
monitorów, respiratorów, a także strzykawek auto-
matycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno 
dla sal operacyjnych jak i oddziałów pooperacyj-
nych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów                
i echokardiografów.
Przypomnijmy, że w ub. roku  miejskiemu sztabo-
wi udało się zebrać rekordową kwotę ponad 50 ty-
sięcy złotych. 
Miejski Sztab WOŚP otrzymał już od fundacji po-
twierdzenie utworzenia sztabu 28 Finału WOŚP. 
W chwili obecnej zakończyła się rekrutacja wolon-
tariuszy i trwają organizacyjne przygotowania.
Wszystkich chętnych chcących współpracować 
przy organizacji 28 Finału WOŚP w Sławnie zapra-
szamy do kontaktu! Miejski finał startuje 12 stycz-
nia 2020 roku o godz. 14:00 w hali widowiskowo-
sportowej przy SP3 w Sławnie!

Ruszają przygotowania do 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie.  W sławieńskim                         
ratuszu odbyło się  spotkanie dotyczące organizacji kolejnego Finału WOŚP. 

Podajemy numer konta Sztabu Miejskiego WOŚP w Sławnie:  
Bank Spółdzielczy – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sławnie

55 9317 0002 0000 0286 2000 0010
W tytule prosimy wpisać: „ 28. Finał WOŚP” i pełną nazwę Firmy/Wpłacającego.

Rada Seniorów ustaliła plan pracy na 2020 rok

16 grudnia 2019 roku w sławieńskim ratuszu              
odbyło się trzecie posiedzenie Rady Seniorów.
Obrady otworzył Mieczysław Grabowski – Prze-
wodniczący Rady Seniorów w Sławnie, witając 

wszystkich zgromadzonych. Na początku                         
podsumował zrealizowane wnioski zgłoszone na 
poprzedniej Radzie Seniorów tj; „książka na tele-
fon” - usługa organizowana przez Miejska Biblio-
tekę Publiczną w Sławnie oraz zajęcia sportowe dla 
seniorów organizowane przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Sławnie. Głównym tematem obrad 
było zatwierdzenie planu pracy rady na rok 2020. 
Przewodniczący przedstawił proponowany plan 
pracy Rady Seniorów w Sławnie na 2020 rok, w 
którym znalazło m.in. wystąpienie do Burmistrza 
Miasta Sławno o zorganizowanie w 2020 r. Miej-

skiego Dnia Seniora, tworzenie systemu zintegro-
wanej informacji dla seniorów, w tym utworzenie 
portalu internetowego , utworzenie i prowadzenie 
konta Rady Seniorów na portalu społecznościo-
wym Facebook, zaproszenie na posiedzenie Rady 
Seniorów przedstawicieli Pracowni Pozarządowej 
z Koszalina oraz nawiązanie kontaktów i współ-
pracy z Radami Seniorów z sąsiednich  miast                    
i gmin. Rada jednogłośnie przyjęła plan pracy na 
2020 r. Ustalono również, że kolejne posiedzenie 
Rady odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2020 
roku.
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Złoto Jakuba Korowajczyka i brązJulii 
Reckiej to zdobycze medalowe zawodni-
ków MKS Święc Sławno  w IV „Halo-
wych Mistrzostwach Czwartków Lekko-
atletycznych” w Spale.
W hali Centralnego Ośrodka Sportu Ja-
kub Korowajczyk był bezkonkurencyjny 
w skoku wzwyż, wygrał wynikiem 161 
cm po 10 bezbłędnych skokach. Julia 
Recka po praktycznie samotnym biegu 

(drugą na mecie rywalkę w swojej serii 
wyprzedziła o 11 sek.) uzyskała na 300 
m trzeci wynik zawodów 47.34 sek. i się-
gnęła po brązowy medal. Bardzo dobry 
debiut w hali zanotowała Zuzia Sosińska 
- na 300 m zajęła 12 miejsce z czasem 
51.47 sek.
Gratulujemy nowych rekordów życio-
wych i medali. Brawo !!!

Sukcesy młodych sławnian Zachodniopomorska Liga Młodziczek
Dwa zwycięstwa oraz jedna poraż-
ka to bilans drużyny UKS Lider 
Sławno podczas ostatniego turnie-
ju pierwszej rundy Zachodniopo-
morskiej Ligi Młodziczek, który 
rozegrany został w niedzielę 01 
grudnia w Sławnie. 
Pierwszą rundę rozgrywek zakoń-
czyliśmy na drugim miejscu w ta-
beli, mając tyle samo punktów co 
pierwszy zespół, którym został 
MKS Kusy I Szczecin. Dzięki temu 
wraz z zespołami z miejsc trzy 
(UKS Morski Sianów) i cztery 
(MKS Kusy II Szczecin) awanso-
waliśmy do rundy finałowej, która 
wyłoni mistrza i wicemistrza ligi 

wojewódzkiej młodziczek (rocz-
nik 2005), które będą reprezento-
wały zachodniopomorskie w mi-
strzostwach Polski.
Bilans sześciu zwycięstw i jednej 
porażki w pierwszej rundzie roz-
grywek, to kapitalny wynik mając 
na uwadze, że jesteśmy zdecydo-
wanie najmłodszym zespołem w 
stawce ośmiu drużyn. Co prawda 
gra długimi momentami podczas 
niedzielnych spotkań nie wygląda-
ła tak jak powinna, jednak wiemy 
nad czym pracować i już lada mo-
ment zaczynamy przygotowania 
do drugiej rundy rozgrywek.

Wniosek o sprostowanie prasowe?

 „W imieniu własnym, jako osoba fizyczna, a zarazem Radny Rady miejskiej w Sławnie wnoszę                 
o dokonanie sprostowania prasowego. Sprostowanie ma dotyczyć ostatniego wydania czasopisma 
RATUSZ, wydania jesiennego 2019, a ściślej wywiadu w nim zawartego, umieszczonego na str. 2.
 Zawarta w tym wywiadzie odpowiedź Burmistrza Miasta Sławna o treści „Doprecyzowując, 
dwoje radnych próbuje torpedować to, co proponuję i na co przystała większość Rady Miejskiej.  
Sugerowanie możliwości fałszowania wyników jest w mojej ocenie obraźliwe, chciałoby się powie-
dzieć: po co?, w jakim celu?”, oraz    zadane przez osobę prowadzącą wywiad (pracownika Urzędu 
Miejskiego w Sławnie P. Rafała Szymczewskiego) „Pojawiają się głosy ze strony opozycyjnych rad-
nych, że nikt nie miał wglądu do przeprowadzonych badań i mogły one zostać sfałszowane?”, przed-
stawiają nieprawdziwą informację o tym, jakobym miał sugerować możliwość fałszowania                          
wyników badań przeprowadzonych przez Urząd Miejski w Sławnie, w zakresie lokalizacji szkoły 
podstawowej. Informacja ta jest nieprawdziwa z uwagi na fakt, że nigdy nie stwierdziłem, że wyni-
ki te są sfałszowane, jak również nigdy nie sugerowałem, że sfałszowano te wyniki.
Mając powyższe na uwadze, wnoszę o dokonanie stosownego sprostowania powyższych informa-
cji poprzez wskazanie w następnym numerze czasopisma RATUSZ oraz w jego formie elektronicz-
nej, że: „Radny Rady Miejskiej w Sławnie Bartosz  Bukowski nigdy nie stwierdził, ani nie sugero-
wał, że wyniki badań, w zakresie lokalizacji szkoły podstawowej w Sławnie, były sfałszowane”.
W razie odmowy sprostowania podjęte zostaną przeze mnie odpowiednie kroki prawne, w celu                
wyegzekwowania tego obowiązku.”

Bartosz Bukowski

TREŚĆ WNIOSKU
„Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 17 października 2019 roku 
dot. sprostowania wywiadu zamieszczonego w jesiennym wydaniu 
czasopisma „Ratusz” (2/2019) w pierwszej kolejności pragnę              
wyjaśnić, że z treści wywiadu nie wynika jakiekolwiek wskazanie     
o charakterze personalnym. Ponadto nikomu w wywiadzie nie              
przypisano personalnie użycia zwrotu sfałszowania badań.
Nie można jednak zgodzić się, że w prowadzonej dyskusji nie padła 
sugestia braku wiarygodności wobec zespołu ustalającego               
wyniki badań, na co słusznie zwróciła uwagę jego przewodnicząca, 
gdyż jest to równoznaczne z możliwością dokonania manipulacji lub 
fałszerstwa. Wątpliwość ta nie została w sposób wyraźny zdemen-
towana. 
Brak jest zatem podstaw faktycznych i prawnych do tego, aby uznać 
Pański wniosek za zasadny. Mając jednak na uwadze transparent-
ność działania władzy publicznej, Pana wniosek zostanie                               
w całości opublikowany w następnym numerze czasopisma. ”

Mieczysław Grabowski
Zastępca Burmistrza Miasta Sławno

TREŚĆ ODPOWIEDZI

 W październikowym wydaniu bezpłatnego informatora „RATUSZ” ukazał się wywiad przeprowadzony  z Krzysztofem Frankensteinem - burmistrzem Sławna. Poru-
szono w nim m.in. temat oświaty oraz ankiet dotyczących przyszłości sławieńskich szkół. Po ukazaniu się numeru, wniosek o sprostowanie prasowe wniósł Bartosz Bu-
kowski - radny Rady Miejskiej w Sławnie, który stwierdził, że nigdy nie użył stwierdzenia ani nie sugerował, że wyniki zostały sfałszowane. Jak wskazał w odpowiedzi  Mie-
czysław Grabowski - zastępca burmistrza nigdzie nie przypisano w wywiadzie personalnego użycia zwrotu sfałszowania badania lecz nie można się zgodzić, iż                                       
w prowadzonej dyskusji podczas komisji Rady Miejskiej w Sławnie nie padła sugestia braku wiarygoności, a wątpliwość ta nie została przez autora wniosku w wyraźny 
sposób zdementowana. Poniżej zamieszczamy pełną treść pisma Bartosza Bukowskiego oraz odpowiedź, jaką otrzymał na złożony wniosek. 
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Orszak Trzech Króli
po raz drugi w Sławnie

 06 stycznia 2020 roku po raz 
drugi ulicami Sławna przejdzie 
barwny Orszak Trzech Króli.
 Korowód poprzedzi uroczysta 
Msza Święta, która rozpocznie się 
o godzinie 12:00 w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP. Organizato-
rem sławieńskiego Orszaku są:       

Rycerze Kolumba Rada 17248                     
w Sławnie, Miasto Sławno oraz     
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP   
w Sławnie.  Niech to radosne Świę-
to obudzi w nas poczucie wspól-
noty w naszej Małej Ojczyźnie.

Dyżury Radnych Rady Miejskiej 
(poniedziałek od 15.00 do 16.00)

Biuro Rady – p. Nr 33 
grudzień 2019 r.
- 30.12.2019 r. - Ewelina Stach
styczeń 2020 r.
- 13.01.2020 r. - Jarosław Stark
- 20.01.2020 r. - Karolina Stępień
- 27.01.2020 r. - Marta Stępień
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie – Marzena Łużyńska                    
przyjmuje interesantów w ostatni piątek miesiąca, tj. 31 stycznia 2020r. 
oraz 3 stycznia 2020r. – od godz. 14.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sławnie, pokój nr 33 (tel. 59 810 00 75).

 Nietypowe rozpoczęcie Nowego 
Roku po raz drugi w Sławnie! Nowy 
Rok kojarzy się ze zmianami, śniegiem, 
ostatnimi kartkami w kalendarzu, ale 
także ze wspaniałą zabawą w Sylwestra. 
W nietypowy sposób Nowy Rok będą 
mieli mozliwość powitać sławnianie - 
biorąc udział w niecodziennym meczu 
piłkarskim, w którym kawalerzy zagra-
ją przeciwko żonatym. W ubiegłym 
roku, po zaciętym spotkaniu kawalerzy 
pokonali ostatecznie żonatych 3:2.   
W tym roku celem zbiórki jest wsparcie 
dzieci ze świetlicy „Nasze Wspólne 
Gniazdo” ze Sławna.  Wpisowe wynosi 
10zł, a zapisy oraz organizację turnieju 
prowadzi Marcin Bojaryn - radny Rady 
Miejskiej w Sławnie. Więcej informacji 
pod numerem telefonu - 609 401 958. 

Nietypowe rozpoczęcie Nowego Roku

„Paryski Romans” 
Koncert Noworoczny 2020

Któż z nas nie chciałby spędzić pierw-
szych dni roku w stolicy światowej kul-
tury- Paryżu? Wieża Eiffla, Pola Elizej-
skie, pięknie oświetlone ulice i muzyka.
Muzyka we Francji jest najpiękniejsza. 
Na szczęście Sławieński Dom Kultury, 
dla tych którzy akurat w tym czasie              
w Paryżu być nie mogą, ma dobrą wia-
domość:    Paryż przyjedzie do Sławna. 
06 stycznia 2020 roku o godz. 17.00             
na sławieńskiej scenie wystąpią aktorzy              

z łódzkiego teatru „IWIA” w operetce 
„Paryski romans”. Miłosne perypetie 
bohaterów, a w tle największe operetko-
we przeboje okraszone porywającą cho-
reografią. Walce, Polki, a nawet Tango, 
Rumba i Mambo. Jednym słowem                 
paryska elegancja połączona z nietuzin-
kowym dowcipem i humorem. Bilety                 
w cenie 50 zł dostępne są na www.sdk.
slawno.pl oraz w kasie SDK. Serdecznie 
zapraszamy.


