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	 Pomnik	ku	czci	żołnierzy	Armii	
Radzieckiej,	znajdujący	się	przy	ul.	
Koszalińskiej	w	Sławnie	zostanie	ro-
zebrany,	a	zachowane	elementy	prze-
niesione	zostaną	do	kwatery	wojsko-
wej	na	Cmentarzu	Komunalnym	
w	Sławnie.	Prace	rozpoczną	się	wraz	
ze	zbliżającym	się	remontem	ulicy	
Koszalińskiej	w	Sławnie.
 „Taka decyzja realizowana jest 
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
w Sławnie z 2009 roku”	 -	mówi	
Krzysztof	Frankenstein	-	burmistrz	
Sławna.	
	 W	miejscu,	w	którym	obecnie	stoi	
pomnik	w	1945	roku	zostało	pocho-
wanych	18	żołnierzy	radzieckich	
biorących	udział	w	walkach	na	tere-
nie	Sławna.	Dla	zaznaczenia	tego	
faktu,	pod	koniec	lat	40.	XX	w.,	po-
łożony	został	głaz	kamienny.	Przed	
postawieniem	pierwotnego	pomnika,	
w	1952	roku,	ciała	żołnierzy	ekshu-
mowano	i	pochowano	w	kwaterach	
żołnierskich	na	cmentarzach	komu-
nalnych	w	Sławnie	i	w	Słupsku.	Eks-
humacji	dokonano	w	październiku	
i	listopadzie	1952	roku	na	podstawie	
zarządzenia	Ministra	Gospodarki	
Komunalnej.	Prace	ekshumacyjne	
dokonała	ekipa	z	Braniewa	pod	nad-
zorem	Zygmunta	Piotrowskiego	–	
kierownika	Wydziału	Gospodarki	
Komunalnej	i	Mieszkaniowej	Prezy-
dium	Powiatowej	Rady	Narodowej	
w	Sławnie.	W	1953	roku	postawiono	
czterokątny	obelisk	kamienny	wyso-
kości	ok.	3	m.,	na	szczycie	którego	

widniała	gwiazda	pięcioramienna.	
W	latach	70.	XX	w.	zmieniono	formę	
pomnika,	która	istnieje	do	dnia	dzi-
siejszego.	Na	wysokości	ok.	2,5	m	na	
monumencie	zamontowana	została	
poprzeczna	płyta	granitowa,	na	któ-
rej	znajduje	się	odlany	z	żywicy	
epoksydowej	napis:	CHWAŁA	BO-
HATEROM	–	ŻOŁNIERZOM	AR-
MII	RADZIECKIEJ,	POLEGŁYM	
W	WALKACH	Z	HITLEROWSKIM	
NAJEŹDŹCĄ	MIESZKAŃCY	ZIE-
MI	SŁAWIEŃSKIEJ.
	 Realizując	uchwałę	Rady	Miej-
skiej	w	Sławnie	nr	XLII/242/2009	
z	dnia	6	sierpnia	2009r.	w	sprawie	
rozebrania	pomnika	poświęconego	
żołnierzom	Armii	Radzieckiej	i	prze-
niesienia	płyty	z	 inskrypcją	oraz	
gwiazdy	pięcioramiennej	na	teren	
cmentarza	komunalnego	w	Sławnie	
Burmistrz	Miasta	Sławno	rozpoczął	
procedurę	administracyjną.	
 „Wystosowałem pismo do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie w sprawie podjęcia 
rozmów ze stroną rosyjską na temat 
rozebrania i ponownego montażu 
elementów pomnika na terenie cmen-
tarza komunalnego oraz przekazaniu 
władzom Sławna stosownej decyzji. 
Pismo to było konieczne ze względu 
na zapis w powyższej uchwale, który 
mówi, iż wszelkie czynności dot. de-
montażu i ponownego montażu ele-
mentów pomnika będą możliwe po 
uzyskaniu zgody właściwych orga-
nów ponieważ pomnik ten objęty jest 

umową między Rządem RP 
a Rządem Federacji Rosyjskiej 
o grobach i miejscach pamięci 
ofiar wojny i represji z dnia 22 
lutego 1994 r” - dodaje.	
	 Po	dwukrotnym	monicie	ze	
strony	władz	Sławna	o	przeka-
zaniu	stanowiska	strony	rosyj-
skiej	w	powyższej	sprawie,	
Rada	Ochrony	Pamięci	Walk	
i	Męczeństwa	w	Warszawie	po-
informowała,	że	pismo	w	spra-
wie	wysłano	do	strony	rosyj-
skiej	w	dniu	27	lipca	2011r.	
i	nie	otrzymano	do	tego	czasu	
o dpow i ed z i 	 w 	 s p r aw i e .	
W	związku	z	brakiem	odpo-
wiedzi,	Rada	Ochrony	Pamięci	
Walk	i	Męczeństwa	w	Warsza-
wie	traktuje	to,	jako	zgodę	na	
działania	zapisane	w	cytowanej	
powyżej	uchwale	Rady	Miej-
skiej	w	Sławnie.
W	ostatnim	czasie	doszło	do	
dwóch	zdarzeń	przy	pomniku.	
Pierwszym	zdarzeniem	była	
kradzież	pięcioramiennej	gwiazdy,	
stanowiącej	element	obelisku.	Celem	
ukarania	sprawców	Komenda	Powia-
towa	Policji	w	Sławnie	wszczęła	po-
stępowania	w	sprawie.	W	związku	
z	niewykryciem	sprawców	przestęp-
stwa	prowadząca	sprawę	Prokuratu-
ra	Rejonowa	w	Kołobrzegu	umorzy-
ła	 dochodzenie	postanowieniem	
z	dnia	20.03.2015	r.	Drugim	zdarze-
niem	była	kradzież	płyty,	znajdującej	
się	na	pomniku.	Złożono	zawiado-
mienie	o	popełnieniu	przestępstwa	
do	Komendy	Powiatowa	Policji	
w	Sławnie.	Niniejszą	tablicę	po	kil-

kunastu	dniach	odnaleziono	na	tere-
nie	cmentarza	komunalnego.	Tablica	
została	zabezpieczona	przez	Policję,	
która	prowadzi	czynności	dochodze-
niowe	w	sprawie.	
	 W	związku	ze	zbliżającym	się	re-
montem	ulicy	Koszalińskiej	w	Sław-
nie	oraz	możliwością	podjęcia	prac	
przy	pomniku,	Burmistrz	Sławna	po-
prosił	również	mieszkańców	Sławna	
o	wyrażenie	opinii	na	temat	pomni-
ka.	Zdecydowana	większość	miesz-
kańców	opowiedziała	się	za	rozebra-
niem	pomnika	i	przeniesienia	jego	
elementów	na	teren	cmentarza.

Rafał	Szymczewski

Podjęto decyzję w sprawie pomnika
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	 Sprawa	własności	budynku	ratusza	
została	wreszcie	wyjaśniona.	Decyzją	
Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Admi-
nistracji	sławieński	ratusz	jest	już	wy-
łączną	własnością	Miasta	Sławno.	
	 Przypomnijmy,	że	dotychczas		budy-
nek	ratusza	posiadał	właściciela,	który	
nie	istniał	-	o	nazwie	Miasto	i	Gmina	
Sławno.	Jest	to	skutek	błędnie	przepro-
wadzonego	procesu	komunalizacyjnego	
w	przeszłości.	Przede	wszystkim	należy	
wiedzieć,	że	Gmina	Sławno	i	Gmina	
Miasto	Sławno,	to	dwie	odrębne	jed-
nostki	podziału	terytorialnego,	nawet	je-
żeli	w	przeszłości	posiadały	wspólne	or-
gany	władzy.	Po	upadku	komunizmu,	tj.	
po	1989	roku,	majątek	państwowy	wy-
stępujący	w	obrębie	danej	jednostki	po-
działu	terytorialnego	był	z	mocy	prawa	
komunalizowany	(tj.	przekazywany	na	
własność)	na	rzecz	właściciela	obszaru.	
W	pierwotnej	decyzji	organów	admini-
stracji	państwowej,	nieruchomość	obej-
mująca	działkę,	na	której	posadowiony	
jest	ratusz,	została	skomunalizowana	na	

rzecz	Gminy	Miasto	Sławno.	Na	skutek	
wniesionego	po	terminie	odwołania	
Wójta	Gminy	Sławno	Pana	Wojciecha	
Stefanowskiego,	została	wydana	w	1995	
r.	decyzja	Wojewody	Słupskiego,	stwier-
dzająca	nabycie	działki	przez	Miasto	
i	Gminę	Sławno,	tj.		właściciela,	który	
nie	istnieje.	W	konsekwencji,	doszło	do	
sytuacji	prawnej	nierozwiązanej	do	tego	
czasu.	Ponadto	władze	Gminy	czuły	się	
właścicielem	połowy	nieruchomości	
i	oczekiwały	od	władz	miasta,	aby	taki	
stan	prawny		potwierdzić	notarialnie.	
 „Użytkownicy budynku nie mogą  
dzielić między sobą nieruchomości, któ-
rej nie są właścicielem, a cała ta sytu-
acja to skutek błędnie przeprowadzone-
go procesu komunalizacyjnego. Celem 
tych działań nie było „wyrzucenie” 
Gminy z budynku ratusza lecz  wyjaśnie-
nie i wyprostowanie wszelkich zawiłości 
związanych z własnością budynku, które 
uniemożliwiały prawidłowe administro-
wanie obiektem. Jeśli właścicielem bu-
dynku jest podmiot, który nie istnieje to 

następstwem tego jest brak możliwości 
wydawania decyzji administracyjnych 
na ten podmiot, jak również zamyka dro-
gę do pozyskiwania jakichkolwiek fun-
duszy zewnętrznych, np. na remont da-
chu. Analogiczna sytuacja dotyczy skła-
dowiska odpadów w Gwiazdowie. Gmi-
na wiejska po procesie komunalizacyj-
nym stała się właścicielem gruntu wysy-
piska. Zarządzające nim Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sławnie płaci za 
użytkowanie tego gruntu opłatę dzier-
żawną do budżetu Gminy. I tak samo po-
winno być w przypadku sławieńskiego 
ratusza!”	–	mówi	Krzysztof	Frankenste-
in	–	burmistrz	Sławna.
	 W	związku	z	powyższym	podjęto	
procedury	administracyjne,	aby	wyja-
śnić		wszelkie	problemy	związane	z	wła-
snością	budynku.	Po	rozpatrzeniu	spra-
wy,	Minister	Spraw	Wewnętrznych	i	Ad-
ministracji	uchylił	błędną	decyzję	Woje-
wody	Słupskiego,	przyznając,	że	jedy-
nym	właścicielem	działki	winno	być	
Miasto	Sławno.	
 „Pragnę również przypomnieć, że 
z początkiem mojej kadencji odbyłem 
spotkanie ze Starostą Sławieńskim. Już 
wtedy sygnalizowałem o problemie wła-
sności budynku ratusza i sugerowałem 
możliwość udostępnienia „Pałacyku” 
dla potrzeb Urzędu Gminy lecz w tam-
tym momencie moja propozycja pozosta-
ła bez echa. Bardzo się cieszę, że stano-
wisko to uległo zmianie, dzięki czemu 
obiekt ten zostanie właściwie zagospo-
darowany.”	–	dodaje.	
	 Od	1992	roku	władze	obu	samorzą-
dów	finansują	koszty	utrzymania	budyn-
ku	ratusza.	Kwestią	wartą	wyjaśnienia	
jest	fakt,	że	pomimo	iż	Urząd	Gminy	
i	Urząd	Miejski	zajmują	zbliżoną	po-
wierzchnię	biurową	w	budynku,	to	zde-
cydowaną	większość	kosztów	utrzyma-
nia	obiektu	ponosi	Miasto.
 „Pomimo, iż wspólnie z Urzędem 
Gminy dzielimy budynek to zdecydowa-
ną większość kosztów utrzymania obiek-
tu ponosi Miasto. Prowadzenie prac 
związanych z bieżącym stanem technicz-
nym obiektu, przeglądy okresowe budyn-

ku i instalacji, prowadzenie księgi obiek-
tu czy prace konserwacyjne – koszty 
tego wszystkiego pokrywamy z miejskie-
go budżetu. Sam koszt dokumentacji, re-
montu i wykonania w trybie natychmia-
stowym decyzji Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, która de fac-
to wydana została na oba samorządy, to 
koszt blisko 100.000,00 zł – całkowicie 
pokryty z budżetu miasta. Gmina wiej-
ska corocznie wpłaca do naszego budże-
tu kwotę za użytkowanie pomieszczeń 
wspólnych, lecz jest to bardziej częścio-
wa partycypacja w kosztach niż wspólne 
finansowanie utrzymania całego obiek-
tu”. Obecnie proporcje te wynoszą 60 
do 40	–	dodaje	burmistrz.	
	 W	ostatnim	tygodniu	władze	powia-
towe	podjęły	uchwałę,	aby	przeznaczyć	
budynek	tzw.	„Pałacyku”	na	siedzibę	
Urzędu	Gminy	w	Sławnie.	Co	w	takim	
razie	stanie	się	z	pomieszczeniami,	któ-
re	obecnie	zajmuje	Gmina?
 „Otrzymaliśmy informację od Wójta, 
że Urząd Gminy w nowej siedzibie ma 
funkcjonować od wiosny przyszłego 
roku. Obecne pomieszczenia zajmowane 
przez gminę zostaną należycie zagospo-
darowane, tak aby mieszkańcy Sławna 
mogli załatwić wszelkie sprawy urzędo-
we w jednym miejscu.  Chcemy, aby w to 
miejsce przeniósł się Wydział Gospodar-
ki Komunalnej i Inwestycji, znajdujący 
się obecnie przy ul. Polanowskiej. Do-
datkowo swoją siedzibę znajdzie tu nowy 
podmiot o nazwie Centrum Usług 
Wspólnych. Będzie on rozliczać miejskie 
jednostki organizacyjne. Rozważam 
również przeniesienie jednej z miejskich 
jednostek tj. biblioteki. Zwolnione w ten 
sposób pomieszczenia będziemy mogli 
przekształcić na lokale socjalne lub 
mieszkania komunalne.  Możliwości jest 
wiele chociaż ostateczne decyzje jeszcze 
nie zapadły” 	–	podsumowuje	burmistrz.
 W	tym	roku	również	ruszy	remont	
dachu	ratusza.	W	chwili	obecnej	trwają	
prace	nad	dokumentacją	projektową	in-
westycji	–	w	przeciągu	miesiąca	planu-
je	się	ogłoszenie	przetargu	na	roboty.

Rafał	Szymczewski

	 Miasto	Sławno	pozyskało	dotację	
w	wysokości	ponad	600	tysięcy	złotych	
na	utworzenie	miejskiego	żłobka.	Mini-
sterstwo	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Spo-
łecznej	ogłosiło	wyniki	otwartego	kon-
kursu	na	finansowe	wspieranie	instytucji	
opieki	nad	dziećmi	w	wieku	do	lat	3	pn.	
„MALUCH	–	edycja	2016”	.	Wśród	wy-
branych	projektów	znalazł	się	projekt	
zgłoszony	przez	sławieński	samorząd.	
	 Celem	programu	jest	realizacja	poli-
tyki	rodzinnej	rządu	odnoszącej	się	do	
wspierania	rodziny	w	działaniach	opie-
kuńczych	nad	małymi	dziećmi.	Środki	
z	programu	mają	na	celu	wsparcie	jedno-
stek	samorządu	terytorialnego	w	tworze-
niu	instytucji	opiekuńczo-edukacyjnych	

dla	 małych	
dzieci,	zgod-
nie	z	potrze-
bami	lokalnej	

społeczności	oraz	zapewnienie	
dzieciom	w	wieku	do	lat	3	miejsc	
w	instytucji	opieki	do	czasu	osią-
gnięcia	poziomu	rozwoju	i	umie-
jętności	niezbędnych	do	edukacji	
przedszkolnej.
Miejski	żłobek	działać	będzie	
w	budynku	przedszkola	nr	4	im.	
Krasnala	Hałabały	przy	ul.	Ciesz-
kowskiego	w	Sławnie.	Projekt	
obejmuje	prace	modernizacyjne,	
które	pozwolą	dostosować	obecne	
pomieszczenia	 do	 przepisów	
i	standardów	jakie	musi	spełniać	
lokal,	w	którym	ma	być	prowadzony	żło-
bek.	

	 W	ramach	projektu	powstaną	nowe	
pomieszczenia:	kuchnia	mleczna,	kuch-
nia	główna,	sypialnie	dla	dzieci,	łazien-

ka	oraz	pokój	opiekunek	dziecięcych.	
Ponadto	zaplanowano	przebudowę	insta-
lacji:	elektrycznej,	sanitarnej	i	wodno-
kanalizacyjnej,	przebudowę	centralnego	
ogrzewania	i	budowę	bezpośredniego	
wyjścia	na	teren	otwarty	wyposażony	
w	plac	zabaw.	Dodatkowo	planuje	się	
zakup	mebli,	rolet	okiennych,	akceso-
riów	dziecięcych,	wyposażenia	kuchni	
i	sypialni	dziecięcych.	Nowopowstały	
żłobek	przystosowany	będzie	do	przyję-
cia	32	dzieci,	w	systemie	ośmiogodzin-
nym.	
	 Łączny	koszt	inwestycji	wyniesie	
1.199	708,36	zł,	z	czego	dofinansowanie	
projektu	wynosi	618.959,00	zł.	W	przy-
szłym	miesiącu	dojdzie	do	podpisania	
umowy	dofinansowującej	projekt,	zaś	
prace	modernizacyjne	mają	rozpocząć	
się	w	czerwcu	br.

Powstanie miejski żłobek

Budynek ratusza własnością miasta. 
Teraz czas na remont dachu

Burmistrz Sławna prezentuje  
projekt przyszłego żłobka
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Tak prezentuje się jedno z trzech rond na odcinku drogi 205 

Prace robocze przy zrywaniu asfaltu

W tym miejscu, od wtorku, prowadzony jest ruch wahadłowy

Od początku kwietnia prace przeniosą się na skrzyżowanie  
ulic Koszalińskiej i Dworcowej

	 Trwają	prace	przy	największej	
w	mieście	inwestycji,	tj.	przebudowie	
drogi	wojewódzkiej	nr	205	na	odcin-
ku	miejskim	w	Sławnie.	Przebudowa	
blisko	2-kilometrowego	odcinka		re-
alizowana	jest	w	ramach	Regionalne-
go	Programu	Operacyjnego	Woje-
wództwa	Zachodniopomorskiego	na	
lata	2014-2020.	Wartość	rozpoczę-
tych	w	październiku	prac,	wykony-

wanych	przez	firmę	Infrabud	z	Ko-
sza l i na , 	 wynos i 	 n i eco 	 ponad	
8,9	mln	zł.	Połowa	kwoty	z	inwesty-
cji		zostanie	pokryta	z	funduszy	Unii	
Europejskiej,	natomiast	druga	połowa	
to	wkład	własny	miasta	w	wysokości	
3mln	złotych	oraz	pozostała	część	po-
chodząca	z		budżetu	województwa.
	 W	chwili	obecnej	dobiegły	końca	
prace	przy	położeniu	pierwszej	war-

stwy	jezdni	na	od-
cinku	od	skrzyżo-
wania	ulic	Armii	
Krajowej,	Matejki,	

Okrzei	do	skrzyżowania	ulic	Armii	
Krajowej	i	Chełmońskiego.	Jedno-
cześnie	trwają	prace	przy	przebudo-
wie	kanalizacji	deszczowej	na	całym	
odcinku.	
	 Od	wtorku,	tj.	22	marca	br.,		prace	
przeniosły	się	na	skrzyżowanie	ulic	
Armii	Krajowej	i	Mickiewicza.	Ulica	
Mickiewicza	 została	 zamknięta,	

a	ruch	na	ulicy	Armii	Krajowej	pro-
wadzony	 będzie	wahadłowo,	 od	
skrzyżowania	z	ulicą	Wojska	Polskie-
go	do	skrzyżowania	z	ulicą	Mickie-
wicza,		zgodnie	z	poniższą	grafiką.	
Po	świętach	zamknięty	całkowicie	
zostanie	również	przejazd	pod	wia-
duktem	znajdującym	się	na	ul.	Ko-
szalińskiej.	Objazd	prowadzony	bę-
dzie	przez	ul.	Polanowską.	Prace	pod	
wiaduktem	potrwają	do	końca	kwiet-
nia	br.	

Intensywne prace na ulicy Armii Krajowej w Sławnie
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	 1	 marca	 2016	 roku	 w	 siedzibie	
Urzędu	Miejskiego	w	Koszalinie	od-
było	 się	 posiedzenie	 Zarządu	 Sto-
warzyszenia	 Samorządowego	 S6.	
W	spotkaniu	uczestniczył	zarząd	Sto-
warzyszenia,	w	 skład	 którego	wcho-
dzą:	 Krzysztof	 Frankenstein	 -	 Bur-
mistrz	 Miasta	 Sławno,	 Piotr	 Jedliń-
ski	 –	 Prezydent	 Koszalina,	 Barbara	
Dykier	-	Wójt	Gminy	Słupsk,	Marek	
Biernacki	-	Zastępca	Prezydenta	Mia-
sta	Słupska	oraz	Rafał	Konon	-	Wice-
starosta	Słupski.
	 Stowarzyszenie	 Samorządowe	 S6	
zostało	 utworzone	 22.11.2013	 r.	 Do	

członków	 Stowarzyszenia	 należą	
samorządy:	gminy	i	powiaty	z	te-
renów	województw	zachodniopo-
morskiego	 oraz	 pomorskiego,	
znajdujące	 się	na	 trasie	planowa-
nej	drogi	ekspresowej	S6	Szczecin	
–	Gdańsk,	zainteresowane	wspól-
nym	działaniem	na	rzecz	przyspie-
szenia	realizacji	inwestycji.	Celem	
Stowarzyszenia	 jest	 współdziała-
nie	 w	 promowaniu	 idei	 budowy	
drogi	ekspresowej	S6,	wspieranie	
przygotowania	 i	 realizacji	 inwe-
stycji	związanej	z	budową	tej	trasy	
oraz	 współpraca	 w	 zakresie	 wy-
korzystania	 potencjału	 gospodar-

czego	 i	 społecznego	 terenów	przyle-
głych	do	drogi	ekspresowej	S6,	a	tak-
że	ochrona	interesów	jego	członków.
	 W	spotkaniu	uczestniczył	również	
Tadeusz	 Rajkiewicz	 –	 Dyrektor	 Ge-
neralnej	 Dyrekcji	 Dróg	 Krajowych	
i	Autostrad	-	Oddział	Szczecin,	który	
przedstawił	 aktualny	 stan	 zaawanso-
wania	przygotowań	do	prac	przy	bu-
dowie	 drogi	 ekspresowej.	 W	 szcze-
cińskim	 oddziale	 GDDKiA	 zawarto	
już	kontrakt	na	budowę	odcinka	drogi	
S6,	tj.	obwodnicy	Koszalina	i	Siano-
wa.	Wartość	 podpisanej	 umowy	wy-

nosi	645,6	milionów	złotych.	Budowa	
obwodnicy	 powinna	 się	 zakończyć	
w	lipcu	2018	roku.	
	 Natomiast	 w	 trakcie	 procedury	
przetargowej	 jest	 odcinek	 drogi	 S6	
Sianów-Słupsk,	który	będzie	przebie-
gał	przez	Sławno,	w	sąsiedztwie	tere-
nów	przeznaczonych	pod	inwestycję.	
Miasto	 dysponuje	 terenem	 pomię-
dzy	ul.	Polanowską	i	ulicą	Gruntową	
o	łącznej	powierzchni	blisko	64	hek-
tara.	 Planowany	 wiadukt	 zjazdowy	

z	S6	połączy	drogę	ekspresową	z	 te-
renami	 inwestycyjnymi.	To	 stanowić	
będzie	okazję	dla	inwestorów	-	atrak-
cyjne	 tereny	 inwestycyjne	 położone	
blisko	drogi	krajowej	nr	6,	drogi	eks-
presowej	 S6	 oraz	 przy	 drodze	woje-
wódzkiej	nr	205.	
	 Wyłonienie	Wykonawcy	na	budo-
wę	ww.	odcinka	ma	nastąpić	do	końca	
br.,	a	ostatni	fragment	drogi	S6	w	wo-
jewództwie	zachodniopomorskim	po-
winien	być	gotowy	do	2020	roku.

	 KRĘŻEL	Sp.	 z	o.o.	 z	Kobylnicy	
wykona	przebudowę	ulicy	Koszaliń-
skiej	wraz	ze	skrzyżowaniem	o	ruchu	
okrężnym	 z	 ulicami:	 Józefa	 Cheł-
mońskiego,	 Polanowską,	 Pocztową	
i	Jedności	Narodowej	w	Sławnie.
	 04	marca	2016	roku	wybrano	wy-
konawcę	kolejnej	ważnej	inwestycji	
w	naszym	mieście.	Wykonawca	zło-
żył	 najkorzystniejszą	 ofertę	 w	 wy-
sokości	 1.697.367,92	 zł	 za	 wyko-
nane	robót	wraz	z	okresem	gwaran-
cji	 na	 60	miesięcy.	 Najkorzystniej-
sza	 oferta	 wybrana	 została	 według	
dwóch	 kryteriów:	 najniższa	 cena	
oraz	 okres	 udzielonej	 gwarancji.	
Do	 upływu	 terminu	 składania	 ofert	
do	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Sławnie	
wpłynęło	 5	 ofert.	 Ceny	 złożonych	

ofert	wahały	się	od	1.697.367,92	zł	
do	2.438.652,80	zł,	wszystkie	oferty	
zawierały	60-miesięczny	okres	gwa-
rancji.	 11	 marca	 2016	 roku	 w	 sła-
wieńskim	 ratuszu	 umowę	 na	 prze-
budowę	parafowali:	Krzysztof	Fran-
kenstein	-	Burmistrz	Miasta	Sławno	
i	 Marcin	 Kwiatkowski	 -	 prokurent	
spółki.
	 Inwestycja	 została	 zakwalifiko-
wana	do	dofinansowania	w	 ramach	
Programu	 rozwoju	 gminnej	 i	 po-
wiatowej	 infrastruktury	 drogowej	
na	 lata	 2016-2019.	 Prace	 budowla-
ne	powinny	zakończyć	się	do	końca	
sierpnia	br.

Krężel przebuduje Koszalińską

Sławieński odcinek S6 do 2020 roku
Rondo powstanie obok budynku Poczty w Sławnie

Na zdjęciu: Marek Biernacki - z-ca 
Prezydenta Słupska oraz Krzysztof 
Frankenstein - Burmistrz Sławna,

Projekt przebiegu drogi „S6” przez Sławno
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	 5	marca	2016	roku	po	raz	pierw-
szy	w	Sławnie	odbyły	się	uroczysto-
ści	z	okazji	Narodowego	Dnia	Pa-
mięci	Żołnierzy	Wyklętych.
W	obchodach	organizowanych	przez	
Społeczny	Komitet	Marszu	Żołnie-
rzy	Wyklętych	w	Sławnie	w	skła-
dzie:	Dawid	Grzybek,	Paweł	Łoziń-
ski,	Marek	Mikitiuk,	Waldemar	Mi-
kitiuk,	Łukasz	Suchanowski,	Andrzej	
Marciniak	i	Karol	Marciniak,	licznie	
uczestniczyli	mieszkańcy	regionu:	
Sławna,	Słupska,	Darłowa	i	Szczeci-
na.
	 Uroczystości	rozpoczęły	się	kon-

certem	„Armia	Niezłomna”,	który	
przygotowali	uczniowie	i	nauczycie-
le	 Liceum	Ogólnokształcącego	
w	Sławnie,	Gimnazjum	Miejskiego	
nr	1	w	Sławnie,	Gimnazjum	Dwuję-
zycznego	nr	2	w	Sławnie,	Państwo-
wej	Szkoły	Muzycznej	w	Sławnie	
oraz	reprezentacje	harcerzy	z	5.	Śro-
dowiskowej	Wielopoziomowej	Dru-
żyny	Harcerskie	„Wilki	Morskie”	
w	Smardzewie,	13.	Darłowskiej	Wie-
lopoziomowej	Drużyny	Harcerskiej	
„Szare	Szeregi”	w	Darłowie,	27.	
Wielopoziomowej	Drużyny	Harcer-
sk i e j 	 im . 	 J e r z ego 	 Kukuczk i	

w	Ostrowcu	oraz	33.	Po-
morskiej	Drużyny	Starszo-
harcerskiej	w	Sławnie.
Gościem	honorowym	uro-

czystości	był	Janusz	Niemiec	–	syn	
majora	Antoniego	Żubryda,	dowód-
cy	oddziału	NSZ	„Zuch”	podstępnie	
zamordowanego	 w	 1946	 roku.	
W	uroczystościach	uczestniczyli	
również	przedstawiciele	lokalnych	
samorządów,	kombatanci	AK,	Pol-
skiego	Gułagu,	ostatni	żyjący	żołnie-
rze	wyklęci:	Tadeusz	Kowal,	Zdzi-
sław	Andrykowski,	Stanisław	Kisiel,	
Leszek	Krajewski,	January	Wysocki,	
Henryk	Ziętkiewicz,	Jan	Szwiec,	
Adolf	Kreczmer	i	Tadeusz	Mazurek.	

Po	koncercie	złożono	kwiaty	i	zapa-
lono	znicze	pod	tablicą	upamiętnia-
jącą	Polską	Organizację	Wojskową.	
Następnie	w	kościele	pw.	WNMP	
odbyła	się	Msza	Święta	w	intencji	
Żołnierzy	Wyklętych,	 a	 po	 niej	
Marsz	Pamięci,	który	zakończył	się	
na	Cmentarzu	Komunalnym	w	Sław-
nie,	gdzie	odbył	się	Apel	Poległych	
i	złożenie	kwiatów.
	 Sławieński	Dzień	Pamięci	„Żoł-
nierzy	Wyklętych”	zorganizowany	
został	w	ramach	ogólnopolskich	ob-
chodów	ku	czci	„Żołnierzy	Wyklę-
tych”	objętych	Patronatem	Narodo-
wym	Prezydenta	Rzeczypospolitej	
Polskiej	Andrzeja	Dudy.

Sławieński Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W uroczystości licznie uczestniczyli lokalni harcerze i kombatanci

Kwiaty złożono pod tablicą upamiętniającą POW oraz Krzyżem Katyńskim

Marsz Pamięci zakończył się na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie
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	 W	porozumieniu	z	redakcją	mie-
sięcznika	„Forbes”	firma	Bisnode	Pol-

ska	opracowała	zestawienie	najbar-
dziej	dynamicznie	rozwijających	się	

przedsiębiorstw	
w	naszym	kraju	
– 	 D i amen tów	
„Forbesa”	2016.	
Dane	finansowe	
pochodzą	z	ofi-
cjalnych	informa-
cji	przekazanych	
przez	przedsię-
biorstwa.	W	ran-
kingu	 znajdują	
się	 firmy,	które	
w	 trzech	 ostat-
nich	latach	naj-
bardziej	 dyna-
micznie	zwięk-
szały	swoją	war-
tość.	W	rankingu	
s ą 	 b r a n e 	 p od	
uwagę	firmy,	któ-
re	w	terminie	zło-

żyły	do	KRS	sprawozdanie	finan-
sowe	za	rok	obrachunkowy	lub	
opublikowały	je	w	Monitorze	Pol-
skim	B.	Eliminowane	są	przedsię-

biorstwa	znajdujące	się	w	upadłości	
lub	likwidacji.	Wyselekcjonowane	zo-
stały	te	o	dodatnim	wyniku	finanso-
wym	i	o	współczynniku	ryzyka	niż-
szym	niż	4,	ocenianym	według	ratingu	
Bisnode.	W	kategorii	Diamenty	Forbe-
sa	-	przychody	od	5	do	50	mln	zł	-	wo-
jewództwo	zachodniopomorskie,	10.	
miejsce	zajęło	Miejskie	Przedsiębior-
stwo	Gospodarki	Komunalnej	w	Sław-
nie.	Miejska	Spółka	odnotowała	przy-
chód	ze	sprzedaży	w	2014	roku	w	wy-
sokości	5.707	843zł,	zysk	za	2014	rok	
wyniósł	290	845zł,	co	daje	przeciętny	
wzrost	wartości	w	latach	2012-2014	
o	33,26%.	Ogromnym	wyróżnieniem	
jest	 również	 to,	że	na	III	miejscu	
w	województwie	zachodniopomor-
skim	(188	miejsce	w	skali	kraju)	zna-
lazła	się	sławieńska	firma	-	Zakłady	
Drzewne	Poldan	Eksport	Import.	Po-
ldan	osiągnął	przychód	ze	sprzedaży	

w	2014	roku	w	wysokości	49	088	
723zł,	zysk	za	2014	rok	wyniósł	2	968	
430zł,	co	daje	przeciętny	wzrost	war-
tości	w	latach	2012-2014	o	52,43%.	
	 Z	kolei	Miejskie	Przedsiębiorstwo	
Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Sław-
nie	zdobyło	tytuł	Geparda	Biznesu	
2014.	Ogólnopolski	konkurs	prowa-
dzony	jest	od	2006	r.	przez	Instytut	
Nowoczesnego	Biznesu	na	podsta-
wie	wyników	finansowych	firm	i	ban-
ków.	Instytut	Nowoczesnego	Biznesu	
ocenił	rozwój	sławieńskiej	spółki,	ba-
dając	dynamikę	trzech	parametrów:	
przychodów	netto	ze	sprzedaży,	zysku	
netto	i	kapitału	własnego	w	latach	
2013-2014.	Okazało	się,	że	średnia	
z	tych	dynamik	w	sławieńskiej	spółce	
wyniosła	177,7	%.	Oznacza	to,	 iż	
Miejskie	Przedsiębiorstwo	Energetyki	
Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Sławnie	rozwija	
się	na	tyle	dynamicznie,	że	zostało	
wyróżnione	w	dziewiątej	edycji	Ogól-
nopolskiego	Konkursu	Gepardy	Biz-
nesu	2014	i	może	oficjalnie	używać	
tytułu	Gepard	Biznesu	2014.

	 Postanowieniem	Prezydenta	Rzecz-
pospolitej	Polskiej	Andrzeja	Dudy	z	dnia	
1	grudnia	2015	r.	o	nadaniu	orderów	
i	odznaczeń	Piotr	Mankiewicz	ze	Sławna	
został	odznaczony	Złotym	Krzyżem	Za-
sługi	na	wniosek	Szefa	Urzędu	do	Spraw	
Kombatantów	i	Osób	Represjonowanych	
za	zasługi	dla	niepodległości	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej,	za	działalność	społecz-
ną	i	kombatancką.
	 Piotr	Mankiewicz	urodził	się	7	paź-
dziernika	1910	roku	w	Koczynówce	
(Kresy	Wschodnie	RP).	Jako	dziecko	
przeżył	I	wojnę	światową.	W	rodzinnych	
stronach	ukończył	Szkołę	Podstawową,	
a	następnie	zdobył	fach	krawca.	W	1933	
roku	wstąpił	do	3.	Kompanii	Sanitarnej	
Wojska	Polskiego	w	Wilnie.	6	stycznia	
1935	roku	uzyskał	pierwszy	stopień	pod-

oficerski	–	kaprala.	W	tym	samym	roku	
przeniesiony	do	rezerwy.	W	czasie	II	
wojny	światowej	został	zesłany	na	Sybe-
rię,	przeżył	dzięki	swoim	krawieckim	
umiejętnościom.	W	lipcu	1944	roku	
wstąpił	do	II	Armii	Wojska	Polskiego.	
Posiadając	stopień	plutonowego	walczył	
o	wyzwolenie	ziemi	łużyckiej	i	Czecho-
słowacji.	 Forsując	 Nysę	 Łużycką	
w	kwietniu	1945	roku	został	ciężko	ran-
ny	–	przestrzał	lewej	ręki	(do	dnia	dzi-
siejszego	posiada	lekki	niedowład	koń-
czyny).	Po	wojnie	z	rodziną	osiadł	w	Żu-
kowie,	gdzie	był	właścicielem	zakładu	
krawieckiego.	W	1960	roku	przeniósł	się	
do	Sławna,	gdzie	podjął	pracę	jako	kon-
serwator	w	Spółdzielni	Inwalidów.	Do	
1964	roku	pracował	społecznie	jako	pre-
zes	koła	zakładowego	Ligi	Przyjaciół	

Żołnierza	i	Ligi	Obrony	Kraju.	Od	
1974	roku	należy	do	Związku	Inwali-
dów	Wojennych.	Za	udział	w	wal-
kach	frontowych	otrzymał	w	2001	
roku	od	prezydenta	RP	stopień	pod-
porucznika.	Posiada	również	wysokie	
odznaczenia	wojenne	i	państwowe	
m.in.	Krzyż	Walecznych,	Medal	za	
Odrę,	Nysę	i	Bałtyk	oraz	Odznakę	
Grunwaldzką.	W	2010	roku	z	okazji	
setnych	urodzin	otrzymał	Odznakę	
Honorową	Związku	Inwalidów	Wo-
jennych.	Mimo	skończonych	106	lat	
należy	do	Związku	Kombatantów	RP	
i	Byłych	Wieźniów	Politycznych.	
Prywatnie	przeżył	ze	swoją	żoną	An-
toniną	–	zmarłą	w	2007	roku-	ponad	70	
lat	w	małżeństwie.	Wychował	6	dzieci	–	
3	córki	i	3	synów.	Piotr	Mankiewicz	jest	

jednym	z	najstarszych	kombatantów	
w	Polsce	oraz	w	pierwszej	dziesiątce	naj-
starszych	mężczyzn	w	kraju.

	 W	Postominie	odbyło	się	
podsumowanie	plebiscytu	na	
Najpopularniejszego	Sportowca	
Powiatu	Sławieńskiego	2015	
roku,	organizowanego	przez	
Dziennik	Bałtycki	–	Dziennik	
Sławieński.	Imprezę	poprowa-
dził	Tomasz	Turczyn	–	redaktor	
Dziennika	Sławieńskiego,	który	
w	obecności	licznie	zebranych	
gości	 oraz	 przedstawicieli	
władz	samorządowych	nagro-
dził	najpopularniejszych	spor-
towców	i	trenerów	powiatu	sła-
wieńskiego	2015	roku.	
	 W	imieniu	Burmistrza	Mia-
sta	Sławno	nagrodę	dla	Anny	
Kołodziejskiej	z	MKS	Święc	
Sławno,	w	kategorii	Najpopu-
larniejszy	Sportowiec	Junior	
Powiatu	Sławieńskiego	2015,	

wręczył	Krzysztof	Kowalczyk	
–	dyrektor	Ośrodka	Sportu	i	
Rekreacji	w	Sławnie.
	 Podczas	Gali	Sportu	w	Po-
stominie	wystąpiły	również	ze-
społy:	„Dyg”,	„Dyg	Mały”	-	
Zespół	Szkół	w	Postominie,	
„Iskierki”	-	CKiS	Postomino.	
Klub	Kyokushin	przy	CKiS	Po-
stomino	zaprezentował	pokaz	
karate.	Partnerami	plebiscyto-
wymi	na	Najpopularniejszego	
Sportowca	Powiatu	Sławień-
skiego	2015	byli:
•	Health	Resort	&	Medical	Spa	
Panorama	Morska	w	Jaro-
sławcu

•	Megawat	Polska	Postomino
•	Marian	Laskowski	-	Fort	Ma-
riana	w	Malechowie

•	Tadeusz	Buczkowski	-	dyrek-

tor 	 Szkoły	 Podstawowej	 
w	Lejkowie

•	Wojciech	Wiśniowski	-	staro-
sta	sławieński;	Powiat	Sła-
wieński

•	Krzysztof	Frankenstein	-	bur-
mistrz	Sławna;	Miasto	Sławno

•	Arkadiusz	Klimowicz	-	bur-
mistrz	Darłowa;	Miasto	Darłowo

•	 Janusz	Bojkowski	-	wójt	gminy	
Postomino;	Gmina	Postomino

•	Marek	Leśniewski	-	dyrektor	
CKiS	w	Postominie;	Centrum	
Kultury	i	Sportu	w	Postominie

•	Radosław	Nowakowski	-	wójt	
gminy	Malechowo;	Gmina	
Malechowo

•	Radosław	Głażewski	-	wójt	gmi-
ny	Darłowo;	Gmina	Darłowo

•	 Ryszard	Stachowiak	-	wójt	
gminy	Sławno;	Gmina	Sławno

•	 „Dz i enn i k 	 Ba ł t y ck i ” 	 -	
„Dziennik	Sławieński”

Wyróżnienia dla sławieńskich firm

Podsumowanie plebiscytu

Piotr Mankiewicz ze Złotym Krzyżem Zasługi

Nagrodę dla laureatki przekazał 
Krzysztof Kowalczyk dyrektor OSiR w Sławnie

Tytuł Geparda Biznesu 2014 prezentują: Robert 
Jankowski prezes MPEC w Sławnie oraz 

Krzysztof Frankenstein Burmistrz Miasta Sławno

fot. Ryszard Pietrasz - Dziennik Sławieński
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	 Ojciec	Święty	Franciszek	ogłosił,	
iż	Rok	Liturgiczny	2015/2016	będzie	
rokiem	Miłosierdzia	Bożego.
	 Ponadto	na	ten	rok	przypada	1050.	
rocznica	Chrztu	Polski	oraz	jubileusz	

40-lecia	Parafii	pw.	Wniebowzięcia	
NMP	w	Sławnie.	W	ramach	tego	jubi-
leuszu,	w	każdą	trzecią	niedzielę	mie-
siąca	o	godz.	12.00.	odbywają	się	co-
miesięczne	spotkania	dla	poszczegól-

nych	grup	społecz-
nych.	W	niedzielę,	
21	lutego	2016	roku,	
odbyła	się	uroczysta	
msza	św.	w	intencji	
s amo r z ą dowców	
z	powiatu	sławień-
skiego.	Mszę	św.	od-
prawił	 ks.	 Leszek	
Szurek, 	 wspólnie	
z	ks.	prałatem	Maria-
nem	 Dziemianko	

oraz	wikariuszami:	ks.	Piotrem	
Błaszczakiem	i	ks.	Ernestem	Ku-
twinem.	Władze	miejskie	reprezen-
towali:	Krzysztof	Frankenstein	–	
burmistrz	Sławna,	Mieczysław	
Grabowski	–	z-ca	burmistrza	oraz	
Edyta	Szczygielska	–	Przewodni-
cząca	Rady	Miejskiej	w	Sławnie.	
Ponadto	w	mszy	św.	udział	wzięli	
licznie	przybyli	samorządowcy	
i	 urzędnicy:	 radni,	 dyrektorzy	
szkół	i	jednostek,	prezesi	spółek,	
pracownicy	urzędów	i	podległych	
miastu	jednostek.	Uroczysta	msza	
św.	wzbogacona	 została	m.in.	
o	występ	sławieńskiego	zespołu	
City	Band,	w	skład	którego	wcho-
dzą:	Krzysztof	Frankenstein,	Jacek	
Ścigała,	Krzysztof	Galik	oraz	Wi-
told	Poprawski.

 Miejski	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecz-
nej	w	Sławnie	informuje,	że	od	dnia	01	
kwietnia	2016	r.	będzie	prowadził	nabór	
wniosków	w	ramach	programu	„Rodzi-
na	500+”.
	 Druki	 wniosków	 do	 świadczenia	
wychowawczego	będzie	można	pobrać	
w	Miejskim	Ośrodku	Pomocy	Społecz-
nej	w	Sławnie	od	dnia	29	marca	2016	r.	
Druki	wniosków	także	będą	dostępne	na	
stronie	internetowej	Miejskiego	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej	w	Sławnie,	pod	
adresem:	
http://bip.mops.slawno.pl/

•	 Czym	jest	Program	„Rodzina	500	plus”?
	 Program	„Rodzina	500	plus”	to	nie-
opodatkowane	świadczenie	wychowaw-

cze	500	zł	miesięcznie	na	każde	drugie	
i	kolejne	dziecko,	bez	dodatkowych	wa-
runków.	Rodziny	mniej	zamożne	otrzy-
mają	wsparcie	także	na	pierwsze	dziec-
ko.

•	 Pierwsze	dziecko	to…
	 to	 najstarsze	 lub	 jedyne	 dziecko	
w	wieku	do	ukończenia	18	r.	życia

•	 Kiedy	 obowiązuje	 kryterium	 do-
chodowe?

	 Świadczenie	wychowawcze	na	dru-
gie	 i	kolejne	dziecko	będzie	przysługi-
wać	 niezależnie	 od	 dochodu.	 Wspar-
cie	na	pierwsze	dziecko	 rodzice	otrzy-
mają	 po	 spełnieniu	 kryterium	 docho-
dowego	800	zł	netto	na	osobę	w	rodzi-

nie	lub	1.200	zł	netto	na	osobę	w	rodzi-
nie,	w	której	wychowywane	jest	dziec-
ko	niepełnosprawne.

•	 Od	 kiedy	można	 składać	 wnioski	
o	świadczenie	wychowawcze?

	 Wnioski	 można	 składać	 od	 pierw-
szego	kwietnia,	czyli	od	momentu	star-
tu	programu	„Rodzina	500	plus”.

•	 Ważne	terminy	dla	rodziców!
	 Jeśli	wniosek	zostanie	złożony	w	cią-
gu	 trzech	 miesięcy	 od	 startu	 progra-
mu	czyli	od	1	kwietnia	br.	do	1	lipca	br.	
włącznie,	wówczas	świadczenie	będzie	
wypłacone	z	wyrównaniem	od	1	kwiet-
nia	2016	roku.Jeśli	złożymy	wniosek	po	
1	 lipca	 2016	 r.	 to	 świadczenie	wycho-
wawcze	zostanie	przyznane	od	miesią-
ca	złożenia	wniosku	bez	wyrównania	za	
minione	miesiące.

•	 Okres	przejściowy	dla	gmin
	 Jeśli	 złożymy	 wniosek	 w	 terminie	
trzech	miesięcy	od	dnia	wejścia	w	ży-
cie	 ustawy,	 tj.	 od	 1	 kwietnia	 do	 1	 lip-
ca	2016,	gmina	będzie	miała	do	trzech	
miesięcy,	licząc	od	dnia	złożenia	wnio-
sku	z	prawidłowo	wypełnionymi	doku-

mentami,	 na	wydanie	 decyzji	 i	wypła-
cenie	 świadczenie	 wychowawczego.	
Oczywiście	rozpatrzenie	wniosku	i	wy-
płata	 świadczenia	 będzie	mogła	 nastą-
pić	wcześniej.

•	 Kiedy	decyzja	i	wypłata	świadczenia?
	 W	 przypadku	 wniosków	 złożonych	
po	 1	 lipca	 2016	 r.	 obowiązuje	 zasada,	
że	w	przypadku	kompletnego	wniosku	
złożonego	 do	 10	 dnia	miesiąca	włącz-
nie,	decyzja	i	wypłata	za	ten	miesiąc	do	
końca	tego	miesiąca.
	 Wniosek	złożony	po	10	dniu	danego	
miesiąca	oznacza,	że	decyzja	i	wypłata	
będą	 najpóźniej	 ostatniego	 dnia	 kolej-
nego	miesiąca,	z	wyrównaniem	za	cały	
miesiąc	w	którym	wniosek	został	złożo-
ny.

•	 Jak	będzie	wypłacane	świadczenie.
Świadczenie	wychowawcze	będzie	wy-
płacane	 w	 sposób	 dogodny	 dla	 rodzi-
ców	lub	opiekunów,	czyli	przelewem	na	
konto	lub	w	gotówce.

Więcej informacji można uzyskać 
pod adresem: 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-
dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-
plus/

	 Trwają	przygotowania	do	organiza-
cji	Festynu	Charytatywnego	„Munduro-
wi	dla	…”,	który	w	tym	roku	odbędzie	
się	pod	hasłem	„Mundurowi	dla	Fabia-
na”.	
	 W	dniu	18	lutego	2016	roku	w	salce	
katechetycznej	kościoła	pw.	WNMP	
w	Sławnie	odbyło	się	spotkanie	organi-
zacyjne	związane	z	przygotowaniami	do	
festynu.	W	spotkaniu	udział	wzięli	m.in.	
przedstawiciele	służb	mundurowych,	
dyrektorzy	 i	przedstawiciele	 szkół,	
przedszkoli	i	sławieńskich	instytucji,	
przedstawiciele	Caritasu	i	Katolickiego	
Stowarzyszenia	Młodzieży	oraz	osoby	
prywatne	zaangażowane	w	organizację	
imprezy.

	 Tegoroczny	festyn	odbędzie	się	18	
czerwca	na	stadionie	miejskim	w	Sław-
nie.	Na	płycie	stadionu	rozgrywane	będą	
mecze	piłki	nożnej	pomiędzy	służbami.	
Widzowie	w	trakcie	festynu	będą	mogli	
skosztować:	grochówkę,	dania	z	grilla,	
ciasta	i	napoje.	Przygotowano	również	
atrakcję	dla	dzieci.	Wszystko	to	za	sym-
boliczna	opłatę.	Na	scenie	program	arty-
styczny	zaprezentują	sławieńskie	szkoły	
i	przedszkola.
	 Dochód	z	festynu	przekazany	zosta-
nie	na	rehabilitację	2,5	letniego	Fabian-
ka	ze	Sławna,	który	choruje	od	urodze-
nia.	Zdiagnozowano	u	niego	Zespół	Lo-
we’a,	który	wiąże	sie	z	problemami	ner-
kowymi.	Fabianek	nadal	nie	chodzi,	

stwierdzono	u	niego	cholestazę.	Ma	
opóźniony	rozwój	psychoruchowy	i	bar-
dzo	dużą	wadę	wzroku.	Obecnie	jest	po	
pięciu	operacjach	oczu.	Fabian	jest	pod	

stałą	opieką:	nefrologiczną,	hepatolo-
giczną,	okulistyczną,	rehabilitacyjną,	
neurologiczną,	psychologiczną,	logope-
dyczną	i	poradni	genetycznej.

Msza św. w inetncji samorządowców

W tym roku mundurowi dla Fabianka

Program 500+ rusza od kwietnia

Na zdjęciu od lewej: Edyta Szczygielska - 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie, 
Krzysztof Frankenstein  - Burmistrz Miasta 

Sławno oraz Mieczysław Grabowski - 
zastępca Burmistrza Miasta Sławno

Robocze spotkanie poprowadzili: ks. Leszek Szurek, ks. Ernest 
Kutwin i Krzysztof Kowalczyk - dyrektor OSiR w Sławnie
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	 Tegoroczny	Tłusty	Czwartek	na	dłu-
go	pozostanie	w	pamięci	uczestników	
tegorocznych	mistrzostw	Sławna.	04	lu-
tego	2016	roku	w	hali	widowiskowo-
sportowej	przy	Szkole	Podstawowej	nr	
3	w	Sławnie	odbyły	się	bowiem	I	Mi-
strzostwa	Sławna	w	Jedzeniu	Pączków.
Zasady	były	proste	-	zjedzenie	10	pącz-
ków	w	jak	najkrótszym	czasie.	Do	kon-
kursu	zgłosiło	się	dziesięciu	zawodni-
ków:	Kinga	Cichawa,	Katarzyna	Pasik,	
Beata	Głaszczka,	Edyta	Rzechowska,	
Jakub	Lisiewski,	Damian	Romanowski,	
Hieronim	Żylaki	oraz	przedstawiciele	
organizatorów:	Krzysztof	Frankenstein	
–	burmistrz	Sławna,	Krzysztof	Kowal-
czyk	–	dyrektor	Ośrodka	Sportu	i	Rekre-

acji	oraz	Mieczysław	Siwiec	–	redaktor	
naczelny	Obserwatora	Lokalnego.
Zanim	wszyscy	uczestnicy	przystąpili	
do	rywalizacji,	na	parkiecie	zaprezento-
wali	się	tancerze	ze	Szkoły	Tańca	Fine-
zja	ze	Sławna.	Następnie	dziesięciu	
śmiałków	wystartowało	w	zawodach.	
Wszelkie	techniki	jedzenia	pączków,	
ufundowanych	przez	PSS	Sławno,	były	
dozwolone.
	 Pączkowym	Mistrzem	I	Mistrzostw	
Sławna	został	Krzysztof	Kowalczyk,	
który	10	pączków	zjadł	najszybciej	
wśród	wszystkich	uczestników	–	10	mi-
nut	i	56	sekund!	Drugie	miejsce	zajął	
Mieczysław	Siwiec	z	czasem	14	minut	
i	59	sekund.	Trzecie	miejsce	zajęła	Pani	

Beata	Głaszczka	-	z	czasem	20	minut	
i	50	sekund.	Pani	Beata	wygrała	główną	
nagrodę	w	postaci	sprzętu	AGD,	ufun-
dowaną	przez	redakcję	Obserwatora	Lo-
kalnego.	Wszyscy	uczestnicy	tegorocz-
nych	mistrzostw	otrzymali	prezenty,	
ufundowane	 przez	 Urząd	Miejski	
w	Sławnie.
	 Na	zakończenie	imprezy	przygoto-
wano	taneczne	zabawy,	prowadzone	
przez	Adriana	Zielińskiego	–	instrukto-
ra	Szkoły	Tańca	Finezja	oraz	loterię	
konkursową.	Każdy	chętny,	odpowiada-
jąc	na	pytanie	związane	ze	zbliżającym	
się	jubileuszem	700-lecia	Sławna	otrzy-
mywał	pączka	oraz	napój,	wrzucając	
jednocześnie	los	do	koszyka.	Następnie	
wśród	zgłoszonych	wylosowano	szczę-
śliwe	osoby,	które	wygrywały	gadżety	
ufundowane	przez	Ośrodek	Sportu	i	Re-

kreacji	i	Urząd	Miejski	w	Sławnie.	Or-
ganizatorami	imprezy	byli:	Urząd	Miej-
ski	w	Sławnie,	Ośrodek	Sportu	i	Rekre-
acji	w	Sławnie,	PSS	Społem	i	Obserwa-
tor	Lokalny.

Wyniki:
1.	 Krzysztof	Kowalczyk	-	10	min.	56	sek.
2.	 Mieczysław	Siwiec	-	14.59
3.	 Beata	Głaszczka	-	20.50
4.	 Katarzyna	Pasik	-	22.50
5.	 Kinga	Cichawa	-	25.10
6.	 Edyta	Rzechowska	-	27.12
7.	 Krzysztof	Frankenstein	 -	zjadł	6	

pączków
8.	 Jakub	Lisiecki	-	zjadł	5	pączków
9.	 Damian	Romanowski	-	zjadł	5	pącz-

ków
10.	Hieronim	Żylak	-	zjadł	4	pączki

Sławieńscy mistrzowie pączków
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	 Ważnymi	źródłami	do	poznania	
przeszłości	są	druki	ulotne,	do	któ-
rych	zaliczane	są	także	afisze.	
Afisz	jest	drukiem	jednostronnym,	
raczej	dużego	formatu,	o	charakterze	
informacyjnym,	propagandowym	lub	
reklamowym.	Umieszczany	 jest	
w	stałych,	publicznych	miejscach,	na	
przykład	rozklejany	na	słupach	ogło-
szeniowych	lub	umieszczany	w	wi-
trynach.
	 Afisze	mogą	informować	o	zbli-
żających	się	wydarzeniach	kultural-
nych,	sportowych,	edukacyjnych	itp,	
propagować	jakieś	idee,	ale	także	
mogą	mieć	charakter	 informacji	
urzędowych,	np.	o	wyborach,	zagro-
żeniach	klęskami	żywiołowymi	lub	
obowiązkowych	szczepieniach.
Afisz	tym	różni	się	od	plakatu,	że	
jego	głównym	celem	jest	przekaz	
treści,	a	nie	wywołanie	skojarzeń	
myślowych,	lub	odczuć	artystycz-
nych,	skutkiem	czego	wykonany	jest	
głównie	lub	nawet	w	całości	ze	skła-
du	tekstu	i	nie	zawiera	ani	skompli-
kowanych	kompozycji	literniczych,	
ani	też	rozbudowanych	form	graficz-
nych.	
	 Cechą	charakterystyczną	afisza	
jest	użycie	dużych,	czytelnych	liter	
oraz	druk	na	całej	powierzchni	
papieru	-	do	marginesów	.	Często	
nie	jest	na	nim	nawet	nadrukowy-
wane	tło,	zamiast	tego	afisz	może	
być	jednak	wydrukowany	na	pa-
pierze	zabarwionym.	
	 W	czasach	tradycyjnego	ze-
cerstwa	do	druku	afiszy	stosowa-
ne	były	specjalne	czcionki	–	tzw.	
czcionki	afiszowe.	Kroje	tych	
czcionek	były	tak	dobrane,	by	
afisz	był	czytelny	z	większej	od-
ległości.
	 Afisze	drukowane	były	na	pa-
pierze	produkowanym	specjalnie	
do	tych	celów,	który	był	odporny	
na	działanie	czynników	atmosfe-
rycznych	oraz	alkaliów	zawar-
tych	w	klejach.	
	 Kilka	tygodni	po	wojnie	do	
niemieckiego	Sławna	zaczęli	
przybywać	Polacy	 i	 tworzyli	
w	mieście	od	podstaw	instytucje	
administracyjne,	handel,	gastro-
nomię,	lecznictwo,	szkoły,	banki,	
kolej,	placówki	kultury,	partie	
polityczne,	przedsiębiorstwa	ko-
munalne	i	wiele	,	wiele	innych.
	 Każda	z	tych	instytucji	prowa-
dziła	mniej	lub	bardziej	ożywio-

ną	działalność	skierowaną	do	miesz-
kańców	i	musiała	się	z	mieszkańca-
mi	komunikować.	Jedną	z	często	sto-
sowanych	
wtedy	form	komunikacji	były	afisze.	
Większość	sławieńskich	afiszów,	ja-
kie	powstawały	w	pierwszych	latach	
po	wojnie,	drukowana	była	w	dru-
karni	w	Darłowie	będącej	oddziałem	
Szczecińskich	Zakładów	Graficz-
nych.
	 Nie	było	niemal	żadnej	dziedziny	
życia	w	mieście	,	o	której	nie	mówi-
łyby	afisze.	Informowały	o	zapisach	
do	tworzonych	szkół,	imprezach	kul-
turalnych	,	kursach,	sesjach	rad	naro-
dowych,	zebraniach,	wydarzeniach	
politycznych,	zarządzeniach	władz.
	 Wydawane	wtedy	afisze	były	nie-
wyszukane	graficznie.	Miały	przede	
wszystkim	informować.	I	robiły	to	
bardzo	dobrze.
	 Kilka	charakterystycznych	dla	
tamtego	czasu	–	pierwszych	lat	po	
wojnie	–	zamieszczamy.
Jeszcze	w	tym	roku	zorganizowana	
będzie	wystawa,	na	której	tych	dru-
ków	pokażemy	znacznie	więcej.	

Jan Sroka

Obraz powojennego życia  
w Sławnie na afiszach

Afisz informujący o obchodach Święta Pracy

Afisz  zapowiadający przedstawienie teatralne w budynku  dzisiejszego domu kultury
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	 Blisko	500	Pań	w	dwóch	od-
słonach	i	sześciu	częściach	bawiło	
się	wspólnie	podczas	XIII	Babskiego	
Wieczoru,	który	odbył	się	we	wto-
rek,	08	marca	w	Sławieńskim	Domu	
Kultury.	W	pierwszej	części	publicz-
ność	mogła	na	własne	oczy	przeko-
nać	się,	że	„Sztuka	jest	kobietą”	
zapoznając	się	z	ekspozycją	„Ko-
biety	malują”.	Następnie	swój	au-
torski	program	przedstawił	kaba-
ret	„Łowcy.B”.	Panowie	są	laure-
atami	wielu	przeglądów	i	festiwa-
li	m.in.:	1	nagroda	na	Pace,	Grand	
Prix	Mulatki,	Grand	Prix	na	Wyj-
ściu	z	Cienia	oraz	Grand	Prix	
Przewałki.	Oprócz	 tego	Łow-
cy	wygrali	 festiwal	 kabaretu	
w	Zielonej	Górze	i	zdobyli	kilka	
koryt	na	rybnickim	Ryjku.	Na	za-
kończenie	 programu	 każdej	
z	dwóch	odsłon	24	Panie	wzięły	
udział	w	konkursach	z	nagrodami.	

Uczestniczki	wzorowo	rozwiązały	
„babską”	krzyżówkę,	świetnie	roz-
poczęły	akcję	„Sławno	czyta	Pa-
niom”	oraz	wspaniale	poradziły	so-
bie	z	rozpoznawaniem	polskich	ka-
baretów.	Nagrody	ufundowali:	Firma	
Usługowo-	Handlowa	„Papirus”	
i	Pani	Joanna	Bronowicka,	Gabinet	
Kosmetyczny	Pani	Iwony	Siernic-
kiej,	Gabinet	Stomatologiczny	Pani	

Beaty	Kopowskiej,	Kwiaciarnia	
„U	Uli”	i	Pani	Urszula	Miklasińska,	
Broker	Reklamy	Kinowej	Firma	„Ki-
nAds”,	Salon	Meblowy	„Catrin”	
i	Pani	Katarzyna	Cabańska,	Pracow-
nia	Złotnicza	„MD”	i	Pani	Marzena	
Dresler,	 Radna	Rady	Miejskiej	
w	Sławnie	Pani	Kinga	Cichawa,	Sa-
lon	Kosmetyczny	„La	Belle”	i	Pani	
Marta	Mazur	oraz	Studio	Urody	Pani	

Anny	Panek.	„Babski	Wieczór”	to	
jak	nazwa	wskazuje	wieczór	tylko	
i	wyłącznie	dla	Pań,	jest	okazją	do	
spotkania	z	przyjaciółkami,	koleżan-
kami	z	pracy	czy	sąsiadkami.	Już	od	
13	lat	jest	też	wstępem	do	wielogo-
dzinnej	zabawy	i	świętowania	Dnia	
Kobiet.

	 W	 Hamburgu,	 albo	 czort	 wie	
gdzie	 (…)	 ja	 kołyszę	 marzenie	
w	sercu…”	tym	razem	nie	w	Ham-
burgu,	a	w	Sławnie.
	 Sławieńska	 publiczność	 w	 pią-

tek,	 12	 lutego	 miała	 okazję	
rozkołysać	 swoje	 marzenia	
uczestnicząc	w	koncercie	Do-
roty	Lulki-	aktorki	Miejskiego	

Teatru	 w	 Gdyni,	 która	 wykonywa-
ła	najpiękniejsze	piosenki	Edith	Piaf	
w	polskich	tłumaczeniach.	Towarzy-

szyli	jej	instrumentaliści:	Paweł	No-
wak-	grający	na	akordeonie	i	Maciej	
Sadowski-	 na	 kontrabasie.	 Koncert	
wprowadził	 widzów	 w	 świat	 pełen	
niecodziennych	 doznań,	 natomiast	
artyści	 pokazali	 fantastyczne	 miej-
sca	Paryża,	Hamburga,	Wenecji	oraz	

Hiszpanii.	Publiczność,	która	niemal	
do	ostatniego	miejsca	wypełniła	salę	
widowiskowo-	 kinową	 wspaniale	
bawiła	 się	klaszcząc	w	 rytm	muzy-
ki	oraz	śpiewając	najbardziej	znane	
utwory	Piaf.	Organizatorem	koncer-
tu	był	Sławieński	Dom	Kultury.

	 03	marca	w	Sławieńskim	
Domu	Kultury	odbył	się	werni-
saż	wystawy	„Kobiety	malują”.
	 Tegoroczna	edycja	zgroma-
dziła	15	artystek,	które	dzięki	
swojej	 twórczości	pokazały	
własną	koncepcję	otaczającej	
nas	rzeczywistości.	Prace	są	
przeróżne-	od	pejzaży,	poprzez	
portrety,	aż	do	twórczości	abs-
trakcyjnej,	a	nawet	niekoniecz-
nie	ściśle	związane	z	malar-
stwem.	W	Sławnie	mieszka	lub	
pracuje	wiele	uzdolnionych	ko-
biet,	które	wyrażają	siebie	po-
przez	sztukę.	Dzięki	czemu	na	

wystawie	 zobaczyć	
można	obrazy	barw-
ne,	kolorowe,	pełne	
emocji	i	artystyczne-

go	piękna,	choć	wykonane	róż-
nymi	technikami	wszystkie	łą-
czy	prawdziwy	kunszt	oraz	
dbałość	 o	 detale.	Wystawa	
sprawdza	się	w	wymiarze	kul-
turotwórczym	ze	względu	na	
znaczenie	osobiste	dla	twór-
ców,	wspomagając	ich	rozwój,	
budowę	środowiska	twórczego,	
rozwijanie	w	lokalnej	społecz-
ności	świadomości,	że	kultura	
kształtuje	się	tu,	dziś.	Czwartej	
już	wystawie	„Kobiety	malują”	
towarzyszy	hasło	„Sztuka	jest	
kobietą”	i	trudno	się	z	tym	nie	

zgodzić,	zwłaszcza	gdy	zwró-
ci	się	uwagę	na	wrażliwość	
jaka	emanuje	z	każdego	obra-
zu.	W	 tegorocznej	 edycji	
udział	wzięły:	Joanna	Iwko,	
Halina	Gaffke-	Poprawska,	
Iwona	Hukała,	Dorota	Grodz-
ka,	Sylwia	Godowska,	Anna	
Łysiak,	Anna	Pozlewicz,	Da-
nuta	Deka,	Krystyna	Majew-
ska,	Anna	Rajca,	Ewa	Ryk,	
Elżbieta	Szostak,	Anna	Ma-
chłaj,	Heidi	Kern	oraz	Jolanta	
Ziarkiewicz.	Efekty	prac	malu-
jących	Pań	oglądać	można	od	
04	marca	do	01	kwietnia	od	
wtorku	 do	 soboty	w	godz.	
09.00-	19.00	w	Sławieńskim	
Domu	Kultury.

Piaf po Polsku

Wernisaż wystawy

Babski wieczór
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	 We	wtorek,	15	marca	w	Sławień-
skim	Domu	Kultury	odbyły	się	miej-
skie	etapy	ogólnopolskich	konkur-
sów	recytatorskich.
	 W	Małym	Konkursie	Recytator-
ski	wystartowało	12	uczestników,	
którzy	reprezentowali	instytucje:	
Gimnazjum	Miejskie	nr	1,	Miejski	
Ośrodek	Pomocy	Społecznej,	Sła-
wieński	Dom	Kultury	oraz	Szkołę	
Podstawową	nr	1.	W	Ogólnopolskim	
Konkursie	Recytatorskim	przezna-
czonym	dla	osób	dorosłych	wystar-
t o w a ł 	 j e d e n	
uczestnik	repre-
zentujący	 Sła-
wieńsk i 	 Dom	
Kultury.	Decyzją	
Jury	 do	 etapu	
powiatowego,	
który	odbędzie	
się	02	kwietnia	
w	Darłowie	za-
kwalifikowano:	
Mikołaja	Gogle-

ra,	Julię	Mariak,	Zu-
zannę	Jóźwiak	oraz	
Ol iwię 	 Hennig 	 ze	
Szkoły	Podstawowej	

nr	1.	Z	gimnazjum	Miejskiego	do	
dalszego	etapu	zakwalifikowały	się:	
Izabela	Sapeta	oraz	Martyna	Lach.	
W	Ogólnopolskim	Konkursie	Recy-
tatorskim		w	Darłowie	swoich	sił	
spróbuje	Piotr	Rogalski	reprezentu-
jący	Sławieński	Dom	Kultury.	Wszy-
scy	uczestnicy	otrzymali	pamiątko-
we	dyplomy,	a	laureaci	otrzymali	na-
grody	książkowe.	Życzymy	powo-
dzenia	w	dalszych	etapach	konkur-
sów.

	 Sławieński	Dom	Kultury	ogłosił	
konkurs	na	kartkę	wielkanocną.	Ce-
lem	konkursu	było	zapoznanie		dzie-
ci	i	młodzieży		z	bogactwem	tradycji	
polskiej		związanej	z	okresem	Świąt	
Wielkanocnych,	zwyczajami,	oby-
czajami	i	obrzędami,	a	także	rozbu-
dzenie	dziecięcej	wyobraźni,	kre-
atywności,	pomysłowości.
Do	konkursu	wpłynęło	aż	aż	172	
prac!	15	marca	2016r.	wręczono	na-
grody	i	wyróżnienia	dla	autorów	
prac:	
	 W	kategorii	0d	5	do	10	lat	nagro-
dzeni	zostali:
I	miejsce-	Natalia	Gliszczyńska	ze	
Szkoły	Podstawowej	nr	1	w	Sławnie	
II	miejsce-	Zosia	Mańka	ze	Szkoły	
Podstawowej	nr	3	w	Sławnie	III	
miejsce-	Marysia	Hukała	ze	Szkoły	
Podstawowej	nr	3	w	Sławnie	III	
miejsce-	Antonina	Czyż	ze	Szkoły	

Podstawowej	nr	1	Wyróżnienia	w	tej	
kategorii	otrzymali:
Anna	Lompert-	SP	3
Natalia	Majewska-	SP	1
Gabriela	Juszczykowska-	Przedszko-
le	nr	3	Oskar	Lech	Szajner-	Wiejska	
Świetlica	we	Wszędzinie	Adrian	Ku-
maniecki-	SP	3
	 W	kategorii	11-	16	lat	nagrodzeni	
zostali:
I	miejsce-	Amelia	Wardak	z	SP	3
II	miejsce-	Daria	Garlin	ze	Świetlicy	
w	Karsinie	 III	miejsce-	Maciej	
Urban	z	SP	1	Wyróżnienia	w	tej	ka-
tegorii	otrzymali:
Patrycja	Banasik-	 Świetlica	we	
Wszędzinie	Hanna	Miszke-	SP	3
	 W	kategorii	osób	powyżej	16	
roku	życia:
	 I	miejsce	Krystyna	Wieczyńska	
ze	Świetlicy	w	Karsinie.

Rozstrzygnięcie konkursu na 
kartkę wielkanocną

Konkursy recytatorskie

	 Sławieński	Dom	Kultury	
serdecznie	zaprasza	na	spek-
takl	„Akompaniator”	w	wyko-
naniu	aktorów	z	Teatru	Mu-
zycznego	w	Poznaniu.	Niezwy-
kle	zabawna	komedia		autor-
stwa			Anny			Burzyńskiej,	w				
reżyserii				Grzegorza				Chrap-
kiewicza,				rozgrywa	się	po-
między	dwiema	postaciami:	
divą	operową	(Lucyna	Winkel)	
i	towarzyszącym	jej	od	trzy-
dziestu	lat	pianistą	(Wiesław	
Paprzycki).	Ich	relacja,	wzbie-
rająca	emocjonalnym	crescen-
do,	eksploduje	dramatycznym	

i	dość	niedorzecznym	wyzna-
niem.	Opowieść	o	miłosnej	ob-
sesji	w	miarę	rozwoju	akcji	
przekształca	się	z	przezabaw-
nej	farsy	w	thriller	psycholo-
giczny.	A	wszystko	–	z	muzyką	
operową	w	tle	–	dotyczy	od-
wiecznych	problemów:	kon-
frontacji	marzeń	z	rzeczywisto-
ścią,	życia	ze	sztuką,	pragnień	
z	możliwościami	oraz	 ludzi	
z	ich	emocjami.	„Akompania-
tor”	odbędzie	się	20	kwietnia	
2016	r.	o	godz.	19.00	w	Sła-
wieńskim	Domu	Kultury.	

Zaproszenie na spektakl

Bilety w przedsprzedaży 20 zł, natomiast w dniu 
spektaklu 35 zł. Rezerwacje miejsc przyjmowane 
są w sekretariacie Sławieńskiego Domu Kultury 

lub pod numerami telefonu: 
59 810 76 70 oraz 793 967 670.
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Postanowienia ogólne.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych ni-
niejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązu-
jącymi przepisami prawa.

1. Cele konkursu.
1.1 Głównym celem konkursu jest uświetnienie ob-

chodów 699. rocznicy nadania praw miejskich dla 
Sławna.

1.2 Rozpowszechnianie i pogłębianie wiadomości o hi-
storii i kulturze materialnej, a w szczególności za-
wodów wykonywanych przez średniowiecznych 
mieszkańców Pomorza  (np. kupiec, bartnik, pie-
karz, stolarz itp.)

1.3 Integrację mieszkańców wokół lokalnej historii  
i tradycji.

1.4 Prezentacja dorobku twórczego uczestników.
1.5 Promocja talentów i prezentacja prac szerokiej pu-

bliczności.

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Sławnie, 
ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. Regulamin kon-
kursu dostępny jest na stronie internetowej organizato-
ra www.slawno.pl., i w sławieńskich jednostkach orga-
nizacyjnych.

3. Uczestnicy.
Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. Osoby 
niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgo-
dę rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa 
w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).  
W przypadku braku pisemnej zgody osoba niepełnolet-
nia nie może wziąć udziału w konkursie.

4. Warunki uczestnictwa.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 
dnia 9 maja 2016r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie (se-
kretariat , pokój nr 36) karty zgłoszenia (załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu), zawierającej:

 - imię, nazwisko, telefon oraz opis prezentowanego stroju, 
 - oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu posta-

nowień regulaminu konkursu,
 - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich da-

nych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. „O ochronie danych osobowych” oraz  na wyko-
nywanie zdjęć podczas prezentacji strojów i ich rozpo-
wszechnianiu na wszystkich polach eksploatacji opisa-
nych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych bez ograniczeń, również do celów promocyjnych 
konkursu i  miasta Sławno. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2016r.  na pla-
cu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Sławnie, podczas  
III Dnia Święców.

6. Forma prezentacji stroju.
Uczestnik konkursu zaprezentuje strój na scenie. Do 
prezentacji przygotowany zostanie przez organizato-
ra jeden podkład muzyczny dla wszystkich uczestników. 
Uczestnik ma możliwość przedstawienia przez mikrofon 
krótkiej charakterystyki stroju.    
Czas prezentacji każdego uczestnika określony jest na 
maksimum 3 minuty. Dozwolone są rekwizyty. 

7. Ocena strojów. 
Strój prezentowany podczas konkursu powinien zostać 
wykonany własnoręcznie. 
Głównej ocenie podlegać będzie wierność historyczna 
(nawiązanie do ubioru z epoki), pomysłowość, estetyka 
wykonania, wkład pracy.

8. Komisja Konkursowa. Nagrody.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powo-
łana w tym celu Komisja Konkursowa. W skład Komi-
sji Konkursowej wchodzą: osoba wskazana przez orga-
nizatora, oraz po jednym przedstawicielu miast partner-
skich uczestniczących w III Dniu Święców. Komisja wy-
łoni laureatów I, II  i III miejsca. Dla laureatów przewi-
dziane zostały nagrody rzeczowe. Komisja może przy-
znać również wyróżnienia. Wręczenie nagród nastąpi  
14 maja 2016r. na placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Sławnie. 

 Bliższe informacje: Rafał Szymczewski, inspek-
tor ds. promocji i współpracy zagranicznej Urząd Miejski  
w Sławnie, tel. 59 810 00 53.

REGULAMIN KONKURSU NA STRÓJ HISTORYCZNY
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21	lutego	2016r.	w	Sławnie	odbył	
się	Turniej	Piłki	Nożnej	o	Puchar	
Prezesa	Koszalińskiego	Okręgu	
Związku	Piłki	Nożnej,	rozegrany	
z	okazji	65-lecia	KOZPN.	

W	turnieju	wystartowały	drużyny:	
Gwardia	Koszalin	-	juniorzy	i	senio-
rzy,	Zryw	Kretomino,	Gryf	Polanów,	
Wieża	Postomino,	Błękitni	Stary	Ja-
rosław	i	Sława	Sławno	–	podzielona	
na	 dwa	 zespoły.	Drużyny	 grały	
w	dwóch	grupach,	systemem:	„każ-
dy	z	każdym”	(mecz	-	12min.).	Tur-
niej	wygrała	drużyna	Sława	II	Sław-
no	(mająca	w	składzie	 juniorów,	
wzmocnionych	dwoma	weteranami:	

Grzegorzem	Lewan-
dowskim	i	Piotrem	
Ścisło)	 pokonując	
w	 finale	 Gwardię	
I	Koszalin	6:0.	Trze-
cie	miejsce	dla	Sławy	
I	Sławno,	która	w	po-
konała	Błękitnych	
Stary	Jarosław	3:2.	
Najlepszym	zawod-
nikiem	turnieju	uzna-
no	Mieszko	Laskow-
sk i ego 	 (Gward i a	
I	Koszalin).	Najlepszym	bramka-
rzem	został	Miłosz	Kadylak	(Sława	
II	Sławno)	a	królem	strzelców	Piotr	

Ścisło	-	7	bramek.	Specjalną	nagrodę	
prezesa	KOZPN	otrzymał	Grzegorz	
Lewandowski	(Sława	II	Sławno).

Turniej	był	okazją	do	wręczenia	
specjalnych	wyróż-
nień. 	W	 imieniu	
władz	miasta	Stani-
sław	Szkudlarek	-	
radny	Rady	Miasta	
Sławno	przekazał	
na 	 r ęce 	 p rezesa	
KOZPN	okoliczno-
ściowy	grawerton	
z	okazji	jubileuszu	
65-lecia	związku.	
Grawerton	od	władz	
mias ta 	 o t rzymał	
również	Marcin	Bo-
j a r y n , 	 z 	 o k a z j i	
10-lecia	pracy	jako	
sędzia	piłkarski.

Z	kolei	Grzegorz	Maciejasz,	pre-
zes	KOZPN	wręczył	medal	z	okazji	
65-lecia	KOZPN	Tadeuszowi	Głusz-
kowi	-	prezesowi	Błękitnych	Stary	
Jarosław,	Brązową	Odznakę	Honoro-
wą	dla	klubu	wręczył	Bogdanowi	
Szlawskiemu	-	prezesowi	Wieży	Po-
stomino,	Złotą	Odznakę	KOZPN	za	
zasługi	dla	 regionalnego	futbolu	
otrzymał	Tadeusz	Jędrzejczyk	-	były	
prezes	Darłovii	Darłowo.	Pamiątko-
we	grawertony	KOZPN	otrzymali	
sędziowie:	Wiesław	Moskwa	z	oka-
zji	20	lat	pracy	i	Marcin	Bojaryn	
z	okazji	10-lecia	pracy.	Na	zakończe-
nie	prezes	KOZPN	podsumowując	
bardzo	udany	turniej	zaprosił	wszyst-
kich	uczestników	na	wspólny	posi-
łek.

Jubileuszowy turniej

	 6	lutego	2016r.	w	Sławnie	odbył	
się	VII	MPEC	CUP	Turniej	Piłki	
Nożnej	o	Puchar	Prezesa	MPEC	
Sławno.	W	turnieju	wystartowały	
drużyny	z	Kołobrzegu,	Koszalina,	
Słupska	i	Sławna.	Drużyny	grały	
w	dwóch	grupach	,	systemem:	„każ-

dy	 z	 każdym”	 (mecz	 -	 15min.).	
W	turnieju,	który	trwał	prawie	6	go-
dzin	zwyciężyła	drużyna	Kotwica	II	
Kołobrzeg,	pokonując	w	finale	dru-
żynę	Gwardia	I	Koszalin	2	:	0.	Kró-
lem	strzelców	został	Szymon	Cybul-
ski	-	Kotwica	II	Kołobrzeg	zdobywa-
jąc	6	bramek.	Najlepszym	bramka-
rzem	turnieju	został	Adrian	Wieczo-
rek	Gwardia	I	Koszalin.	Mecze	sę-
dziowali:	Jerzy	Szeląg,	Marcin	Boja-

ryn.
	 Wszystkie	drużyny	otrzymały	pu-
chary,	które	wręczali:	wiceburmistrz	
Mieczysław	Grabowski,	prezes	MPG-
KiM	Jacek	Ścigała	i	prezes	MPEC	
Robert	Jankowski.	Warto	podkreślić,	
że	dużą	pracę	przy	przygotowaniu	
i	przeprowadzeniu	turnieju	wykonali:	
radny	Rady	Miejskiej	w	Sławnie	
i	członek	zarządu	MKS	Sława	Sław-
no	–	Stanisław	Szkudlarek,	trener	Sła-

wy	-	Grzegorz	Lewandowski	i	kie-
rownik	–	Janusz	Ścisło.	Koszty	orga-
nizacji	turnieju	pokrył	sponsor	głów-
ny	-	Miejskie	Przedsiębiorstwo	Ener-
getyki	Cieplnej	spółka	z	o.o.	w	Sław-
nie.
	 Organizatorami	turnieju	byli:	MKS	
Sława	Sławno,	Ośrodek	Sportu	i	Re-
kreacji	w	Sławnie,	Urząd	Miejski	
w	Sławnie.

MPEC CUP
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	 24.02.2016	w	Gimna-
zjum	Miejskim	nr	1	w	Sławnie	
odbyły	się	Mistrzostwa	Powia-
tu	w	Koszykówkę	Chłopców.
	 Do	rywalizacji	przystąpili	
reprezentanci	ośmiu	szkół	po-
wiatu	sławieńskiego.	Mecze	
rozegrano	w	dwóch	grupach:
	 Grupa	A	-	Gimnazjum	
Miejskie	nr1	w	Sławnie,	ZSS	
w	 Darłówku,	 Gimnazjum	 
w	Malechowie	i	Gimnazjum	 
w	Postominie
	 Grupa	B	-	Gimnazjum	we	

W r z e ś n i c y ,	
G i m n a z j u m	 
w 	 P i e s z c z u ,	
Miejskie	Gim-

nazjum	w	Darłowie	i	Gim-
nazjum	nr	2	w	Sławnie

	 Drużyna	Gimnazjum	
Miejskiego	nr	1	w	Sławnie	
zdecydowanie	wygrała	wszyst-
kie	spotkania	i	zajęła	I	miej-
sce.
	 Mistrzami	Powiatu	zostali:	
Michał	Cieplik,	Piotr	Mirano-
wicz,	Bartek	Duszyński,	Kac-
per	Bireta,	Albert	Panek,	Bar-
tek	Kucharczyk,	Krystian	Ko-

walski,	Bartek	Olejniczak,	
Kacper	Stojewski,	Jakub	Wi-
ciński,	Błażej	Stępień,	Daniel	
Stasiak.	Drużynę	przygotował	
p.	Wojciech	Szczęsny.

Klasyfikacja końcowa:
•	 I	 -	Gimnazjum	Miejskie	 nr1		
w	Sławnie

•	 II	-	Gimnazjum	we	Wrześnicy
•	 III	-	Gimnazjum	w	Pieszczu
•	 IV	-	Gimnazjum	w	Malechowie
•	 V-VI	 -	Miejskie	Gimnazjum		
w	Darłowie	i	Gimnazjum	w	Po-
stominie

•	 VI I-VI I I 	 - 	 Gimnazjum	 nr	 2		
w	Sławnie	i	Zespół	Szkół	Spo-
łecznych	w	Darłówku

Mistrzowie Powiatu

	 W		połowie	marca	zakończyły	się	
kolejne	rozgrywki	Grand	Prix	wspie-
rane	przez	Ośrodek	Sportu	i	Rekre-
acji	w	Sławnie.	W	czwartek,	17	mar-
ca	2016r.,	zakończył	się		VI	już	se-
zon	rozgrywek	Sławieńskiej	Ligi	
Mini 	 Pi łki 	 Siatkowej	 - 	 Sezon	
2015/2016.	W	rozgrywkach	uczest-
niczyło	 26	 zespołów!	mających	
w	składzie	młodych	zawodników	ze	
sławieńskich	szkół.	Tak	dużą	grupę	
dzieci	grających	w	siatkówkę	udało	
się	zmobilizować	dzięki	bardzo	do-
brej	współpracy	Ośrodka	Sportu	
i	Rekreacji	ze	sławieńskimi	szkoła-
mi.	Mecze	rozgrywane	były	przez	
prawie	5	miesięcy	 (od	 listopada	
2015),	 po	 zajęciach	 lekcyjnych	
w	 hali	widowiskowo-sportowej	
OSiR.	Mecze	sędziowali:	Zofia	Ję-
siek-Czaplińska,	Paweł	Michalik,	
Wojciech	Michalak.	Wszystkie	dru-
żyny	otrzymały	puchary	i	nagrody,	
pięć	najlepszych	zespołów	z	każdej	
grupy	otrzymało	dodatkowo	nagrody	
indywidualne.	Nagrody,	puchary	
i	medale	ufundowała	Miejska	Komi-
sja	Rozwiązywania	Problemów	Al-
koholowych	w	Sławnie,	która	do-
strzega	rolę	jaką	uprawianie	sportu	
i	udział	w	zawodach	odgrywa	w	pro-

filaktyce	i	walce	z	różnymi	uzależ-
nieniami.	Rozgrywki	wspierał	finan-
sowo	pan	Włodzimierz	Olszewski	
P.B.S.	Olszewski	i	Synowie.	Obsłu-
gę	techniczną	rozgrywek	zapewnił		
Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji.	Uroczy-
stość	zakończenia	SLMPS	uświetni-
ły	swoim	występem	dzieci	ze	Szkoły	
Podstawowej	Nr	1	tańczące		w	Szko-
le	Tańca	Gracja	kierowanej	przez	
Annę	Marciniak-Zielińską.
	 Z	kolei	19		marca	br.	odbyły	się	
Mistrzostwami	Miasta	 Sławno	
w	Badmintonie.			Mistrzostwa	były	
okazją	do	podsumowania	zmagań	
w	trwającym	od	7	listopada	2015r.	
cyklu	Grand	Prix.		Rozgrywki	koor-
dynował	Daniel	Wojniak	(UKS	OSiR	
Badminton).	W	całym	cyklu	GP	
wzięło	udział						42	zawodników	
i	zawodniczek	w	kilku	kategoriach	
wiekowych.	Ozdobą	Mistrzostw	był	
mecz	pomiędzy	czołowymi	zawod-
niczkami	UKS	OSiR	Badminton	
Sławno	-	Paulą	Roman	i	Martą	Bu-
kowską.	Zacięty	pojedynek	wygrała	
2	:	0	Paula	Roman.	Najlepszych	za-
wodników	uhonorowano	pucharami,	
medalami	 i	nagrodami.	Nagrody	
ufundowane	zostały	przez	SGB	Bank	
Spółdzielczy	w	Sławnie.	Puchary	

i	medale	dla	dzieci	i	mło-
dzieży	ufundowała	Miej-
ska	Komisja	Rozwiązy-
wania	Problemów	Alko-
holowych	w	Sławnie.	

Szczegółowe	wyniki	i	składy	po-
szczególnych	drużyn	dostępne	są	na	
stronie	www.slawno.pl	oraz	www.
osir.slawno.pl

Podsumowanie rozgrywek sportowych
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Od	18	marca	do	15	kwietnia	w	gale-
rii	„W	RATUSZU”	można	oglądać	
wystawę	fotografii	Sławomira	Szu-
mowskiego	ze	Słupska.	Autor	zapre-
zentował	zestaw	prac	bardzo	jedno-
rodny.	Zatytułował	go	„Kolory	mo-
rza”,	a	składa	się	on	ze	zdjęć	przed-
stawiających	wyłącznie	widoki	mo-
rza	w	różnych	porach	dnia	(z	prze-
wagą	godzin	wieczornych)	fotogra-

fowane	tak,	że	na	pierwszym	planie	
są	zawsze	kamienie	leżące	na	plaży.	
Właściwie	to	te	kamienie	są	najważ-
niejszym	elementem	jego	obrazów	
fotograficznych.	Są	czymś	trwałym,	
stabilnym,	nieruchomym,	w	otocze-
niu	 stale	będącej	w	 ruchu	wody	
i	chmur,	w	odróżnieniu	od	których	
w	niewielkim	też	stopniu	zmieniają	
swoje	barwy	przy	zmianie	oświetle-
nia.	Nie	ma	na	tych	zdjęciach	ludzi.	
Jest	tylko	niebo,	woda,	piasek	i	ka-
mienie.	I	jest	nastrój.	Jest	też	uchwy-
cony	przez	autora	majestat	dzikiej	
natury,	którego	nie	sposób	odczuć	na	
zatłoczonej	ludźmi	plaży.	
Dlatego	tę	wystawę	warto	zobaczyć.	
Serdecznie	zapraszamy!
	 Sławomir	Szumowski	(ur.	w	1968	
r.)	jest	absolwentem	Wyższej	Szkoły	
Pedagogicznej.	Od	ponad	20	lat	pra-
cuje	jako	grafik	komputerowy.	Foto-
grafią	zajmuje	się	od	dawna.	Jest	
członkiem	Stowarzyszenia	Maryni-
stów	Polskich	i	słupskiej	Grupy	Fo-
tograficznej	„Światłoczuli”.	O	swo-
im	zauroczeniu	fotografią	mówi	tak:

„Nie	wiem	kiedy	zaczę-
ła	się	ta	pasja!	Wszyst-
ko,	obok	czego	prze-
chodzimy,	a	co	zatrzy-

muje	nas	choć	na	chwilę	jest	jakiś	
sposób	ważne.	Ktoś	powie,	że	skoro	
zatrzymujemy	się	także	przed	skle-
pem	spożywczym,	więc	jedzenie	jest	
nie	mniej	znaczące	-	a	jakże!	
Jednak	powody	dla	których	
przystajemy	przed	malarstwem,	
grafiką	czy	fotografią	były	i	tro-
chę	są	dla	mnie	w	dalszym	cią-
gu	nieodgadnione.	Sztuką	nie	
możemy	nakarmić	swego	ciała,	
a	jedynie	karmimy	swoją	duszę.	
Czemu	musi	być	karmiona?	
Nikt	tego	nie	wie.
W	mojej	rodzinie	nie	było	ma-
larzy	czy	grafików,	za	to	zawsze	
obecna	była	fotografia.	Uwodził	
mnie	aparat,	piękne	urządzonko	
wydające	dziwne	dźwięki,	po-
trafiące	„zamrozić”	chwilę	na-
szego	życia.	Jeszcze	bardziej	
uwiodła	mnie	magia	powstawa-
nia	samego	zdjęcia.	Moment	
pojawiania	się	obrazu	na	papie-
rze	fotograficznym	pływającym	
w	odczynnikach	zadziwia	mnie	
do	dziś.	Oczywiście	te	techniki	

ówcześnie	zeszły	na	dalszy	plan,	ale	
wspomnienie	i	miłość	została	do	
dziś.		
	 Na	co	dzień	pracuję	jako	grafik	
komputerowy,	ale	to	właśnie	fotogra-
fia	powoduje	zarówno	uspokojenie	
jak	i	szybsze	bicie	serca.”	

Wydawca: 
Urząd	Miejski	Sławnie
76-100	Sławno
ul.	Marie	Curie	Skłodowskiej	9
tel.:	(59)	810	30	51

fax:	(59)	810	33	40
email:	sekretariat@slawno.pl
strona	internetowa:	www.slawno.pl
Druk:	Media	Pomorskie	Koszalin
ul.	Słowiańska	3a

Dyżury Radnych Rady Miejskiej 
(poniedziałek od 15.00 do 16.00)

Biuro Rady – p. Nr 33 
Kwiecień 2016 r.
-	04.04.2016	r.	-	Mirosław	Grzegorczyk	
-	11.04.2016	r.	-	Joanna	Iwko	
-	18.04.2016	r.	-	Bożena	Kallaur	
-	25.04.2016	r.	-	Bożena	Konfederak	
Maj 2016 r.
-	02.05.2016	r.	-	Paweł	Kopczyński
-	09.05.2016	r.	-	Dominik	Margielewski
-	16.05.2016	r.	-	Maria	Poprawska
-	23.05.2016	r.	-	Jarosław	Stark
-	30.05.	2016	r.	-	Edyta	Szczygielska
Czerwiec 2016 r.
-	06.06.2016	r.	-	Stanisław	Szkudlarek
-	13.06.2016	r.	-	Włodzimierz	Śledź	
-	20.06.2016	r.	-	Ewa	Wojciechowska
-	27.06.2016	r.	-	Marcin	Bojaryn

Nowa wystawa w galerii „W RATUSZU”


