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Partnerska pomoc dla sławieńskiego szpitala

Poniedziałkowe spotkania z książką 

	 Od	kilku	lat	Szkoła	Podsta-
wowa	nr	3	w	Sławnie	realizuje	
program	„Poniedziałkowe	spo-
tkania	z	książką”	w	ramach	

ogólnopolskiej	akcji	„Cała	Pol-
ska	czyta	dzieciom”.
	 Cyklicznie	w	każdy	ponie-
działek	organizowane	są	spo-

tkania	dla	dzieci,	podczas	któ-
rych	 rodzice,	 pracownicy	
szkoły	bądź	zaproszeni	goście	
czytają	dzieciom	wybrane	
przez	siebie	fragmenty	ksią-
żek. 	 Na	 początku	 lutego	
uczniowie	z	klasy	IA	i	IB	od-
wiedzili	w	sławieńskim	ratu-
szu	Krzysztofa	Frankensteina	
–	burmistrza	Sławna.	Pan	bur-
mistrz	przybliżył	uczniom	li-
teraturę	Juliana	Tuwima,	czy-
tając	m.in.	rzepkę	i	lokomoty-
wę.	
Na	koniec	uczniowie	zwiedzi-
li	sławieński	ratusz	oraz	zro-
bili	sobie	pamiątkowe	zdjęcia	
w	gabinecie	burmistrza.	

Dyżury Radnych Rady Miejskiej 

(poniedziałek od 15.00 do 16.00)

Biuro Rady – p. Nr 33

MAJ 2018 r.

–  21.05.2018 r, - Waldemar Gertner

–  28.05.2018 r. - Mirosław Grzegorczyk

CZERWIEC 2018 r.

 – 04.06.2018 r. - Joanna Iwko

 – 11.06.2018 r. - Bożena Kallaur

 – 18.06.2018 r. - Bożena Konfederak

 – 25.06.2018 r. - Paweł Kopczyński

	 Szpital	Powiatowy	w	Sławnie	otrzymał	
wsparcie	z	partnerskiego	miasta	Ribnitz-Dam-
garten	w	postaci	sprzętu	medycznego.	To	efekt	
zaangażowania	burmistrza	Sławna	Krzysztofa	
Frankensteina.
	 Do	Sławna	trafiło	dziewięć	łóżek	automa-
tycznych	w	bardzo	dobrym	stanie,	specjali-
styczny	rower	rehabilitacyjny,	chodziki	dla	

starszych	osób,	ekran	rentgenowski	i	szereg	
drobniejszego	sprzętu.	Jak	doszło	do	tego,	że	
sprzęt	trafił	do	Sławna?
 "Kathrin Meyer - Przewodnicząca Rady Mia-
sta w Ribnitz-Damgarten jest bliskim współpra-
cownikiem Angeli Merkel i to dzięki niej miałem 
możliwość poznać kanclerz Niemiec. Jakiś czas 
temu zainteresowałem ich problemami sprzęto-

wymi sławieńskiego 
szpitala i teraz jest tego 
e f e k t " 	 - 	 w y j a ś n i a	
Krzysztof	Frankenstein.	
	 W	przekazanie	za-
angażował	się	również	
burmistrz	Ribnitz	Dam-
garten	-	Frank	Ilchman,	
który	jest	znanym	chi-
rurgiem	 i 	 osobiście	
nadzorował	akcję.
 Serdeczne  po-
dziękowania kieruje-
my do Janusza Gabry-

sia - mieszkańca Sławna, który zapewnił 
nieodpłatny transport sprzętu z Ribnitz-
Damgarten do Sławna. 

Setne urodziny mieszkańca Sławna
	 20	marca	2018	roku	pięk-
ny	jubileusz	stu	lat	życia	ob-
chodził	Pan	Bronisław	Rap	ze	
Sławna.
	 Z	tej	okazji	Krzysztof	Fran-
kenstein,	burmistrz	Sławna	
przekazał	na	ręce	Jubilata	bu-
kiet	kwiatów,	list	gratulacyjny	
podpisany	przez	Premiera	
Rządu	RP	Pana	Mateusza	Mo-
rawieckiego	oraz	upominek,	
składając	jednocześnie	naj-

serdeczniejsze 	 życzenia	
wszelkiej	pomyślności,	dłu-
gich	lat	życia	w	zdrowiu,	spo-
koju	oraz	radości	w	kręgu	bli-
skich 	 osób.W	 spotkaniu	
uczestniczyli	również	Pani	
Marii	Marcinowicz	-	naczelnik	
Wydziału	Rent	i	Emerytur	ko-
szalińskiego	oddziału	ZUS,	
która	przyznała	Jubilatowi	
honorowe	świadczenie	pie-
niężne	oraz	Henryk	Lompert	

–	prezes	koła	miejsko-
gminnego	Związku	Kom-
batantów	RP	 i	 Byłych	
Więźniów	Politycznych	w	
Sławnie.
	 Na	zakończenie	uro-
czystości	w	gronie	rodzi-
ny	i	zaproszonych	gości	
wzniesiono	 toast	 i	od-
śpiewano	wspólnie	Jubi-
latowi	gromkie	„200	lat”.
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Pożegnanie	pracowników	odchodzących	na	emeryturę
Decyzję	o	przejściu	na	emeryturę	podjęły	

pracownice	Urzędu	Miejskiego	w	Sławnie	-		
Ewa	Macul,	Krystyna	Bieńkowska,	Barbara	
Wiech	oraz	Helena	Zdanowska.
Podczas	uroczystości,	w	imieniu	swoim	

oraz	wszystkich	pracowników	Urzędu	Miej-
skiego	w	Sławnie,	Krzysztof	Frankenstein	-	
burmistrz	Sławna		podziękował	Paniom	za	
wieloletnią	pracę	w	Urzędzie	Miejskim.	Po-
dziękowania	za	wspólnie	przepracowane	
lata,	życzenia	zdrowia	i	efektywnie	wykorzy-
stanego	czasu	na	emeryturze	złożyli		także	
współpracownicy	z	urzędu.
Życzymy	wszystkim	Paniom,	aby	na	zasłu-

żonej	emeryturze	cieszyły	się	dobrym	zdro-
wiem,	szczęściem	rodzinnym,	życzliwością	
ludzką	oraz	nieprzemijającą	energią	do	ko-
rzystania	z	uroków	życia.	Wiek	emerytalny	
po	to	jest	dany,	by	realizować	niespełnione	
plany!

Obchody	227.	rocznicy	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja
 W Sławnie narodowe 
święto rozpoczęło się mszą 
świętą w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. W mszy 
świętej w intencji Ojczy-
zny, celebrowanej przez ks. 
proboszcza Leszka Szurka,  
uczestniczyli mieszkańcy 
Sławna,  władze miasta, 
radni, przedstawiciele jed-
nostek miejskich, organiza-
cji pozarządowych, Ko-
mendy Hufca ZHP i kom-
batanci.
 Po mszy, na cmentarzu 
komunalnym, przed Po-
mnikiem Poległych Żołnie-

rzy,  burmis t rz  Sławna 
Krzysztof Frankenstein po-
dziękował zebranym za 
przybycie i uczczenie świę-
ta, jednocześnie zaprosił 
wszystkich zgromadzonych 
na Miejskie Obchody Dnia 
Flagi RP. Następnie zebrani 
zapalili znicze i złożyli wią-
zanki przy Pomniku Pole-
głych Żołnierzy. Drugim 
symbolicznym elementem 
było złożenie  wiązanek 
kwiatów oraz zapalnie zni-
czy przy Krzyżu Katyń-
skim, znajdującym się rów-
nież na cmentarzu komunal-
nym w Sławnie
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	 Z	początkiem	czerwca	rozpoczną	
się	pierwsze	prace	przy	przebudo-
wie	ul.	Mikołaja	Kopernika	wraz	ze	
skrzyżowaniami	i	częścią	ul.	Jana	
Matejki	w	Sławnie.	10	kwietnia	
2018	roku	w	sławieńskim	ratuszu	
doszło	do	podpisania	umowy	z	fir-
mą	Hydrogeobudowa	Sp.	z	o.o.	ze	
Sławna.	Umowę	parafowali:	Krzysz-
tof	Frankenstein	–	Burmistrz	Mia-
sta	Sławno	oraz	Marek	Stukan-	pro-
kurent	spółki.	
	 Wykonawca	złożył	najkorzyst-
niejszą	ofertę	oferując	2.322.240,00	
zł	za	wykonane	robót	wraz	z	okre-
sem	gwarancji	na	60	miesięcy.	Jest	
to	kwota	o	blisko	550.000,00zł	
większa	niż	oszacowana	kwota	inwestycji.	Bra-
kujące	środki	przeznaczone	zostaną	z	budżetu	
miasta.
	Zakres	prac	obejmuje	m.in.	 	wymianę	na-

wierzchni	jezdni	ulicy	Mikołaja	Kopernika	z	do-
wiązaniem	wysokościowym	do	ustawionych	
już	krawężników,	wymianę	nawierzchni	skrzy-
żowania,	regulację	wysokościową	skrzyżowa-
nia	i	dowiązania	się	do	nawierzchni	istnieją-

cych	wlotów	skrzyżowania,	
przebudowę	chodników,	wy-
mianę	kanalizacji	deszczo-
wej	wraz	ze	studniami	oraz	
wpustami	deszczowymi	 i	
przykanalikami,		usunięcie	i	
nasadzenie	drzew	gatun-
kiem	klon	kulisty	w	ilości	ta-
kiej	samej	jak	przeprowa-
dzono	wycinkę	drzew	zgod-
nie	z	przedmiarem	i	decyzją	
pozwalającą	na	usunięcie	
drzew,	humusowanie,	plan-
towanie	 i	obsianie	 trawą,	
wykonanie	oświetlenia	dro-
gowego,		wdrożenie	stałej	
organizacji	ruchu	drogowe-

go	oraz	inwentaryzację	geodezyjną	powyko-
nawczą	wykonanych	prac.
	 Prace	mają	zostać	zakończone	do	paździer-
nika	2018	roku.

Z	początkiem	czerwca	rusza	remont	ul.	Kopernika

Kolejny	etap	inwestycji	największego	zabytku	w	Sławnie	
	 	 Trwają	prace	remontowe	przy	murach	
zewnętrznych	kościoła	mariackiego	w	Sławnie.
	 Przypomnijmy,	że	gruntowny	remont	zabyt-
ku	jest	możliwy	dzięki	dotacji		z	funduszy	Unii	
Europejskiej.	 	Projekt	 jest	 realizowany	w																					
ramach	4	Osi	Priorytetowej	RPO	WZ	2014-
2020	„Naturalne	otoczenie	człowieka”,	działa-
nie	4.1	„Dziedzictwo	kulturowe”.	Projekt	opie-
wa	na	blisko	3	miliony	złotych,	z	czego	2,5	mi-
liona	 stanowi	 dofinansowanie	 z	UE,	 200																									
tysięcy	zł	to	dotacja	od	Starostwa	Powiatowego	
w	Sławnie,	200	tysięcy	zł	z	Miasta	Sławno,	a	po-
zostałe	środki	to	wkład	własny	sławieńskiej			
parafii.
	 Zaplanowane	roboty	konserwatorsko-		reno-
wacyjne	obejmują	oczyszczenie	elewacji	sła-
wieńskiego	zabytku,	konserwację	ścian	i	okien	
oraz	wymianę	cegieł	i	fug.	.	Prace	potrwają	do	
końca	października	2018	roku.	Nadzór	inwe-

storski	oraz	konserwa-
torski	nad	 inwestycją	
pełni	Zbigniew	Kocur,	a	
głównym	wykonawcą	
robót	została	firma	„Go-
rek	Restauro	sp.	z	o.o.”	z	
Warszawy.
	 Prace	prowadzone	są	
pod	nadzorem	konser-
watorskim,	a	nad	stroną	
architektoniczno-histo-
ryczną	 czuwa	 zespół	
pod	 kierownictwem	
prof.	 jadeiwi	Łukasz-
wicz.	
	 Pozyskane	środki	to	
duża	zasługa	Fundacji	
Renovatio	Ecclesiae,	która	od	2012	roku	sku-
tecznie	zajmuje	się	remontem	i	współpracuje	z	

parafią	w	doprowadzeniu	
do	 prawidłowego	 stanu	
technicznego	sławieńskiego	
zabytku.	Pierwszym	etapem	
było	opracowanie	doku-
mentacji	projektowej	i	kon-
serwatorskiej,	tj.	badań	geo-
technicznych	gruntu	przy	
fundamentach,	badań	stra-
tygraficznych	 ścian	we-
wnętrznych,	ekspertyz	tech-
nicznych,	projektów	remon-
tu,	kosztorysów.	

Później,	corocznie,	opra-

cowywano	wnioski	o	dofinansowanie	kolejnych	
etapów	renowacji	tj.	skuwania	zagrzybionych	
tynków	wewnątrz	obiektu	i	położenia	nowych	
-	wapiennych,	remontu	więźby	dachowej	pre-
zbiterium,	remontu	dachu	wieży	kościoła	i	
ostatnio	remontu	dachu.	
	 Przez	6	lat	działalności	Fundacji,	dzięki	do-
brej	współpracy	z	parafią		udało	się	pozyskać	z	
różnych	źródeł	prawie	1	mln	200	tys.	zł,	które	
przeznaczono	na	dokumentację	i	renowację	za-
bytku.	Prace	dofinansowane	były	z	budżetów	
Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków,	Mini-
sterstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,	
środków	zewnętrznych	z	UE,	Urzędu	Marszał-
kowskiego	Województwa	Zachodniopomor-
skiego,		powiatu	sławieńskiego,	Miasta	Sławno	
i		wpłat	mieszkańców	Sławna.	Spotkanie z bp. Edwardem Dajczakiem
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W	pełni	klimatyzowana	
sala,	 akustyczny	 system	
ścienny,	ekran	3D,	nowe	na-
głośnienie	i	wygodne	fotele	
–	sławieńskie	kino	przeszło	
prawdziwą	metamorfozę.	28	
lutego	2018	roku	Krzysztof	
Frankenstein	–	burmistrz	
Sławna	wspólnie	z	Edytą	
Szczygielską	-	Przewodni-
czącą	 Rady	 Miejskiej 	 w	
Sławnie	oraz	Izabellą	Sozań-
ską-Majchrzak	–	dyrektor	
SDK	otworzyli	zmodernizo-
wane	kino	w	Sławnie.
Z 	 okaz j i 	 o f i c ja lnego	

otwarcia	sala	kinowa	zapeł-
niła	się	zaproszonymi	gość-
mi,	wśród	których	znalazły	
się	m.in.	władze	samorządo-
we,	 przedstawiciele	 sła-
wieńskich	instytucji,	przedsiębior-
cy	czy	księża.	Nową	salę	kinową	
poświęcił	ks.	Leszek	Szurek	–	pro-
boszcz	parafii	pw.	WNMP	w	Sław-
nie.

„Udało się nam zbudować kino 
na miarę XXI wieku. Kino na jakie 
czekali od dłuższego czasu miesz-
kańcy naszego miasta i przyjaciele 
z ościennych gmin powiatu” - po-
wiedział	Krzysztof	Frankenstein	-	
burmistrz	Sławna.
Po	oficjalnych	uroczystościach	

zaprezentowano	krótki	film	z	prze-
budowy	sławieńskiego	kina,	a	na-
stępnie	goście	przedpremierowo,	
jako	pierwsi	w	Polsce	obejrzeli	
film	Kobieta	Sukcesu.
Przypomnijmy,	że	w	ub.	roku	

ruszyły	prace	przy	przebudowie	
sławieńskiego	kina.	Trzeci	etap	

modernizacji	odbywał	się	w	syste-
mie	zaprojektuj	i	wybuduj.	Zakres	
prac	obejmował	prace	projektowe	
–	opracowanie	projektu	budowla-
nego,	instalacji	elektrycznych,	in-
stalacji	sanitarnych,	akustyki	sali.	
Następnie	rozpoczęto	prace	bu-
dowlane,	gdzie	dokonano	demon-
tażu	i	utylizacji	boazerii	i	podłogi.	
W	następnej	kolejności	wymienio-
no	stolarkę	okienną,	przebudowa-
no	istniejącą	podłogę,	wykonano	
podkonstrukcję	pod	nowy	sufit,	
położono	nową	wykładzinę	dywa-
nową,	wykonano	klimatyzację	i	
wentylacje	mechaniczną,	zainsta-
lowano	nowe	oświetlenie,	urucho-
miono	system	sygnalizacji	pożaru	
oraz	wykonano	dokumentację	po-
wykonawczą	prac.	Całkowity	koszt	
III	etapu	modernizacji	kina	wy-
niósł	982.813,00	zł,	z	czego	dotacja	

celowa	Miasta	Sławno	wyniosła	
519.131,00zł,	wkład	własny	Sła-
wieńskiego	Domu	Kultury	w	wyso-
kości	263.683,00zł	oraz	dofinanso-
wanie	z	Polskiego	Instytutu	Sztuki	
Filmowej	w	wysokości	200.000,00.	
Warto	podkreślić,	że	tylko	dwa	
kina	w	całej	Polsce	uzyskały	tak	
wysokie	dofinansowanie	z	PISF.
Kolejny	IV	etap	obejmował	pra-

ce	akustyczne,	tj.	stworzenie	syste-
mu	akustycznego	sufitu	i	ścian	sali	
kinowej , 	 wykonanie	 nowego	
oświetlenia	kinowego	oraz	dosta-
wę	i	montaż	nowych	foteli.	Całko-
wity	koszt	IV	etapu	modernizacji	
kina	wyniósł	434.805,00zł,	z	czego	
dotacja	celowa	Miasta	Sławno	wy-
niosła	238.150,00zł,	dofinansowa-
nie	z	Polskiego	Instytutu	Sztuki	Fil-
mowej	w	wysokości	80.000,00zł,a	
pozostała	część	to	wkład	własny	

Sławieńskiego	Domu	
Kultury.
Jeszcze	wcześniej,	

bo	w	2016	roku	w	sła-
wieńskim	kinie	zain-
stalowano	nowy	ekran	
cyfrowy,	który	umożli-
wia	projekcję	filmów	
3D	oraz	nowe	nagło-
śnienie.	Wtedy	łączny	
koszt	modernizacji	
wyniósł	221.400,00zł,	
z	czego	dotacja	celowa	
Miasta	Sławno	wynio-
sła	72.000,00zł,	dofi-
nansowanie	z	Polskie-
go	Instytutu	Sztuki	Fil-
mowej	w	wysokości	
9 0 . 000 , 00 z ł 	 o ra z	
wkład	 własny	 Sła-
wieńskiego	Domu	Kul-

tury	w	wysokości	59.400,00zł.	W	
2015	roku	zakupiono	projektor	cy-
frowy	-	łączny	koszt	modernizacji	
wyniósł	156.210,00zł,	z	czego	do-
tacja	celowa	Miasta	Sławno	wynio-
sła	50.785,00zł,	dofinansowanie	z	
Polskiego	Instytutu	Sztuki	Filmo-
wej	w	wysokości	63.500,00zł	oraz	
wkład	 własny	 Sławieńskiego	
Domu	 Kul tury 	 w	 wysokośc i	
41.925,00zł
Bilety	normalne	w	cenie	20zł	za	

seans	2D,	22zł	za	seans	3D.	Bilety	
ulgowe	dostępne	są	w	cenie	15zł	
za	seans	2D	oraz	17	zł	za	seans	3D.	
Bilety	grupowe	dla	min.	20	osób	w	
cenie	10zł	za	seans	2D	oraz	12zł	za	
seans	3D.	
Aktualny	repertuar	kina	dostęp-

ny	jest	na	stronie	www.sdk.slawno.
pl/repertuar

Kino	na	miarę	XXI	wieku	oficjalnie	otwarte

Sławieńska sala kinowa przeszła prawdziwą metamorfozę
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Końcowe	prace	na	sławieńskim	amfiteatrze

					Z	początkiem	kwietnia	rozpoczęły	się	prace	wykończeniowe	na																				
sławieńskim	amfiteatrze.

W 2017 roku zakończono przebudowę miejskiego amfiteatru. Za-
kres prac obejmował rozbiórkę elementów konstrukcji budowlanych i 
ławek, przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej, wykona-
nie schodów, zainstalowanie jednoosobowych krzesełek plastikowych, 
montaż balustrad z pochwytem stalowym, wykonanie chodników z 
kostki brukowo-betonowej, wymianę  ogrodzenia, przebudowę kanali-

zacji deszczowej, w tym budowę przyłączy i instalacji, budowę kanali-
zacji sanitarnej,  wykonanie oświetlenia zewnętrznego.

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych   prace przy 
terenach zielonych zostały zaplanowane na bieżący rok. W chwili obec-
nej prowadzone są roboty przy oczyszczaniu i nawiezieniu ziemi, za-
sianiu i walcowaniu trawy. Prace mają na celu przygotowanie amfite-
atru do sezonu letniego oraz odbywających się w nim imprez. 

 

Przebudowa	ul.	Mickiewicza	jeszcze	w	2018	roku?	
Sławieński	samorząd	złożył	wnio-

sek	o	dofinansowanie	przebudowy	uli-
cy	Mickiewicza	wraz	z	jej	odnogami:	
ul.	Bankową,	Basztową	i	Matejki.	Jest	
to	efekt	dodatkowych	środków,	które	
wojewoda	zachodniopomorski	planu-
je	jeszcze	w	tym	roku	przekazać	dla	
samorządów	z	Rządowego	Programu	
na	rzecz	Rozwoju	oraz	Konkurencyj-
ności	Regionów	poprzez	Wsparcie	Lo-
kalnej	Infrastruktury	Drogowej.	
Celem	programu	jest	poprawa	do-

stępności	komunikacyjnej	dla	przed-
siębiorców	i	społeczności	lokalnych,	

powiązanie	lokalnych	ośrodków	gospo-
darczych	z	drogami	wojewódzkimi	oraz	
poprawa	bezpieczeństwa	na	drogach	
lokalnych.
W	przypadku	złożonego	wniosku	ist-

nieje	możliwość	otrzymania	80	procent	
wartości	całego	projektu,	który	szaco-
wany	jest	na	kwotę	3.000.000,00zł.	W	
takim	wypadku	wkład	własny	z	budże-
tu	miasta	wyniósłby	600	tysięcy	zło-
tych.	
Ostateczna	decyzja	w	sprawie	przy-

znania	środków	ma	nastąpić	po	31	
maja	2018	roku.
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	 Trwa	modernizacja	przejścia	
podziemnego	 na	 dworcu	 PKP																				
w	Sławnie.	Prace	rozpoczęły	się	na	
początku	grudnia	2017	roku.
	 Modernizacja	polega	na	wykona-
niu	nowej	kamiennej	posadzki,	no-
wych	okładzin	kamiennych	na	ścia-
nach,	malowaniu	sufitu	oraz	wyko-
naniu	okładzin	z	tworzyw	i	alumi-
nium.	Renowacji	poddane	zostaną	
także	schody	prowadzące	na	perony,	
zaś	nad	zejściami	do	tunelu	wykona-
ne	zostaną	nowe	wiaty.	Tunel	oraz	
zejścia	z	peronów	będą	zaopatrzone	
w	nowe	oświetlenie	typu	LED.	Przy	
zejściach	do	tunelu	wykonane	będą	
oznakowania	dotykowe	w	formie	
kostek	ostrzegawczych	„STOP”.	Na	

posadzce	tunelu	wykonane	zostaną	
linie	prowadzące	typu	„TROP”	oraz	
guziki	ostrzegawcze	„STOP”.	We-
wnątrz	tunelu	wykonane	zostanie	
nowe	odwodnienie	posadzki.	Dla	
poprawy	warunków	bezpieczeń-
stwa	w	przejściu	podziemnym	zain-
stalowane	zostały	już	nowe	windy,	
balustrady,	platforma	przyschodo-
wa	oraz	stacje	wzywania	pomocy	
SOS.
	 Prace	modernizacyjne	wykonuje	
Zakład	Usług	Stoczniowych	i	Mo-
stowych	w	Szczecinie.	Koszt	prac	to	
około	1,3	mln	zł,	a	środki	pochodzą	
z	budżetu	Polskich		Linii	Kolejo-
wych.

Trwa	modernizacja	przejścia	podziemnego	na	sławieńskim	dworcu	PKP	

 
 
 
 
     Budowa drogi ekspresowej S6 na 
odcinku od Sianowa przez Sławno, 
Słupsk i Lębork do Trójmiasta miała 
się rozpocząć w 2018 r. W 2015 r. 
ogłoszono przetargi na niektóre od-
cinki trasy. Jesienią 2016 r. ówczesny 
wiceminister infrastruktury i budow-
nictwa zapowiedział opóźnienie in-
westycji. W ostatnim czasie Minister 
Infrastruktury Jerzy Kwieciński za-
powiedział, że wykreślony wcześniej 
z realizacji, a kluczowy dla Pomorza 
odcinek drogi S6 od Koszalina do 
Lęborka powstanie do 2023 roku. 
Ok. 150-km odcinek ma powstać w 
formule partnerstwa publiczno-pry-
watnego.
 O budowę S6 od wielu lat apelo-
wali do rządu i parlamentarzystów 
mieszkańcy, samorządowcy i przed-
siębiorcy z województwa zachodnio-
pomorskiego i pomorskiego. Zda-
niem samorządowców Pomorze 
Środkowe jest regionem najbardziej 
wykluczonym komunikacyjnie w 

kraju. 05 kwietnia 2018 roku w Ko-
szalinie spotkali się przedstawiciele 
Stowarzyszenia S6. W spotkaniu 
uczestniczył Zarząd Stowarzyszenia, 
w skład którego wchodzą: Krzysztof 
Frankenstein - Burmistrz Miasta 
Sławno, Piotr Jedliński – Prezydent 
Koszalina, Barbara Dykier - Wójt 
Gminy Słupsk, Marek Biernacki - 

Zastępca Prezydenta Miasta Słupska 
oraz Rafał Konon - Wicestarosta 
Słupski. Ponadto w posiedzeniu za-
rządu udział wziął Piotr Zientarski - 
senator RP.  
 Podczas spotkania Zarząd Stowa-
rzyszenia omówił dwie uchwały z 
wystąpieniami do Ministra Infra-
struktury Andrzeja Adamczyka. 

Pierwsza z nich mówi o wyko-
rzystaniu oszczędności zgroma-
dzonych w Krajowym Funduszu 
Drogowym w 2017 r., pochodzą-

cych z rozstrzygnięcia postępowań 
przetargowych na zadania związane 
z budową krajowej sieci autostrad i 
dróg ekspresowych i przesunięciu ich 
na listę priorytetową Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych, na której to 
znajdują się na liście rezerwowej od-
cinki trasy ekspresowej S6: Koszalin 

– Słupsk, Słupsk – Lębork, Lębork 
– DK nr 6 w okolicach Bożegopo-
la Wielkiego. Uchwała mówi o 
przesunięciu środków i rozpoczę-
ciu realizacji tych inwestycji w bie-
żącym okresie programowania. 
Druga uchwała mówi o wyrażeniu 
zgody na nadanie trasie ekspreso-
wej S6 symbolicznej nazwy „Via 
Pomerania”, podkreślając jej rangę 
i kreując silną markę identyfikacyj-
ną i promocyjną dla mieszkańców 
i samorządów Pomorza. 
 Ostateczne głosowanie nad nazwą 
odbędzie się podczas Walnego 
Zgromadzenia, które odbędzie się 
15 maja 2018 roku w Słupsku. 

Do	2023r.	ma	powstać	droga	ekspresowa	S6
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Sławieńska	plaża	zaprasza	przez	całe	wakacje!

Piękna	pogoda	zachęca	do	wypoczynku	nad	akwenami	wodnymi.															
Od	dziś	dla	mieszkańców	czynne	jest	miejskie	plażowisko.
Od	kilkunastu	tygodni	trwały	przygotowania	do	otwarcia	plażowiska.	

Po	sezonie	zimowym	zamontowana	ponownie	została	fontanna,	zainsta-
lowano	stojaki	na	rowery,	odświeżono	ławki.		W	najbliższym	dniach	cza	
zamontowany	zostanie	sprzęt	na	boisku	do	piłki	plazowej	oraz	przebie-
ralnia.
Dla	bezpiecznego	wypoczynku	przebadana	zostanie	także	woda	znaj-

dującą	się	w	zbiorniku	wody.		Plażowisko	czynne	jest	codziennie	od	dnia	
15	maja	do	15	września	każdego	roku	w	godzinach:
-	od	15	maja	do	30	czerwca	i	od	01	do	15	września	danego	roku	-		od	

poniedziałku	do	piątku	w	godz.	14.00	–	20.00,	w	soboty	i	niedziele	w	
godz.	10.00	–	20.00,
-	od	01	lipca	do	31	sierpnia	danego	roku	codziennie	w	godz.	10.00	–	

20.00.		Korzystanie	z	niego	jest	całkowicie	bezpłatne.	

Trwa	utwardzanie	ulic	Rolnej	i	Kosynierów

 Trwa utwardzanie ulic Rolnej i Kosynierów w Sławnie.  Prace polegają na wykonaniu nowej nawierzchni z płyt betonowych typu 
Jomb. Roboty wykonuje firma Drobet ze Sławna. Zakończenie prac planowane jest w połowie czerwca 2018 roku.
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Miejskie	Obchody	Święta	Flagi	RP	w	Sławnie
 W Sławnie po raz pierwszy odbyły się uroczy-
ste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Święta Konstytucji 3 Maja, w asyście woj-
ska - Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Ko-
szalinie. 
 W uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 
12:00 na pl. Wyszyńskiego w Sławnie, udział 
wzięli żołnierze Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie oraz Orkiestra Wojskowa z 
Koszalina.   Uroczystość  przebiegała według ce-
remoniału wojskowego – rozpoczęła się od zło-
żenia meldunku Komendantowi Centrum Szko-

lenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta 
w Koszalinie płk dypl. Dariuszowi Sienkiewiczo-
wi, następnie przy dźwiękach Hymnu Narodowe-
go oraz w asyście Kompanii Honorowej na maszt 
wciągnięta została flaga państwowa. 
 Głos następnie zabrał Krzysztof Frankenstein 
- burmistrz Sławna, który powitał mieszkańców 
oraz zaproszonych gości, dziękując jednocześnie 
Komendantowi CSSP w Koszalinie za współor-
ganizację miejskich obchodów, wręczając oko-
licznościowy ryngraf. Głos zabrał również Ro-
bert Stępień - Zachodniopomorski Wicekurator 

Oświaty oraz Paweł Szefernaker - Wiceminister 
MSWiA.
 Kolejnym punktem obchodów był koncert Or-
kiestry Wojskowej w Koszalinie, pod batutą tam-
burmajora st. chor. szt. Tomasza Zajączkowskie-
go. Uroczystości zakończyła defilada i pokaz 
sprzętu wojskowego.
 Serdeczne podziękowania kierujemy do sła-
wieńskich pocztów sztandarowych uczestniczą-
cych w uroczystościach oraz Harcerzy ZHP po-
magających przy zabezpieczeniu przemarszu.
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Bartłomiej	Grubba	zwycięzcą	II	Starcia	Mocarzy		
 W piękną, majówkową sobotę do Sławna po-
nownie zawitali najsilniejsi ludzie w naszym kra-
ju. W II Starciu Mocarzy, wśród licznie zgroma-
dzonej publiczności, udział w siłowych konkuren-
cjach wzięli: Krzysztof Schabowski z Gdańska, 
Bartosz Grubba z Wejherowa, Przemysław Brzo-
za z Mrągowa oraz Marcin Sendwicki z Bydgosz-
czy. Zawody poprowadził Jarosław Dymek - 
Mistrz Polski Strongman w latach 2002 i 2005, a 
sędzią był Sławomir Toczek - strongman, jeden z 
najlepszych polskich i światowych siłaczy.
 Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli obser-
wować zawodników rywalizujących w całkowicie 
nowych konkurencjach, m.in. uchwycie herkule-

sa, podnoszeniu belki, spacerze farmera, podno-
szeniu kul czy przeciąganiu tira.  Po zaciętej wal-
ce zwycięzcą zawodów został Bartłomiej Grubba, 
drugi był Przemysław Brzoza, trzeci Marcin Sen-
dwicki, zaś czwarty Krzysztof Schabowski. Na-
grody dla siłaczy wręczał Krzysztof Frankenstein 
- burmistrz Sławna. W przerwach między konku-
rencjami odbywały się konkursy z nagrodami i za-
bawy dla publiczności. Chętni mężczyźni mogli 
wziąć udział w konkurencji pn. spacer farmera, 
kobiety w utrzymywaniu „walizek”.
 Tego dnia na scenie odbyły się również zawo-
dy Armwrestling - siłowanie na rękę, zorganizo-
wane przez Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy 

GROM Sławno. Wśród Pań najlepsza okazała się 
Marta Piesyk ze Sławna, druga była Katarzyna Pa-
sik zaś trzecia  Aleksandra Chodynka. Wśród Pa-
nów najsilniejszy okazał się Gucuł Nikola, drugi 
Oleg Pilipiak, zaś trzeci Marcin Sosiński. Rywali-
zację poprowadził Andrzej Glinka z Uczniowskie-
go Strzeleckiego Klubu Sportowego GROM 
Sławno, który zapewnił także obecność profesjo-
nalnych sędziów. 
Po siłowych zmaganiach sławnian rozgrzała zaba-
wa taneczna prowadzona przez Agnieszkę Siepie-
towską i Dominika Margielewskiego.
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W	2018	roku	Jubileusz	40-lecia	swojego	
isnienia	świętuje	Przedszkole	nr	4	im.	Krasna-
la	Hałabały	w	Sławnie.
Przedszkole	 	Miejskie	 	nr	 	4	 	w		Sławnie		

funkcjonuje	od		1978	roku.	Powstało		z		inicja-
tywy		dyrektora	Zakładów	Drobiarskich		p.	Wil-
helma		Jankowskiego.		Pierwszym		dyrektorem		
była		Pani		Joanna	Szymańska,	która		tworzyła		

podstawy		przedszkola		z		
jednym	oddziałem		dzieci.	
W		roku		1982		w		przed-
szkolu		przeprowadzone		
zostały	prace		budowlano-
adaptacyjne		w		celu		roz-
budowy		infrastruktury.	W		
tym	 	 czasie	 utworzono		
dwa		oddziały		z		ilością		60		
miejsc.	W		owym		czasie	
dyrektorem		przedszkola		
była		Pani		Krystyna		Kraw-
czyńska	.	W		latach		1983-
85	 	 funkcjonowały	 	 już		
trzy		oddziały		z	limitem		
80		miejsc,	a		przedszkolem		
kierowała		wówczas		p.	Al-
bina	Dykas.	W	1988	roku	
władze	oświatowe		przy-
stąpiły	 	 do	 	 rozbudowy		
przedszkola	i	od	1990r.	zo-
stało	ono	przekształcone	
na	Państwowe	Przedszko-
le		Nr		4,	a		od		1992	roku	
na	Miejskie		Przedszkole		
nr		4		z		trzema		oddziałami		
i		limitem		119		miejsc.		Od		
roku		1995		placówką		za-
częła	kierować		p.	Małgo-
rzata	Król.	Po		przeanalizo-
waniu		warunków		archi-
tektoniczno	–	 technolo-
gicznych		podjęto		decyzję		
o		wykorzystaniu		części	
przedszkola		na		potrzeby		
żłobka.	Od	2016	roku,	po	
gruntownej	przebudowie	

budynku,		w	budynku	funkcjonuje	żłobek	miej-
ski,	jako	niezależna	placówka.		Nowopowstały	
żłobek	przystosowany	jest	do	przyjęcia	32	dzie-
ci,	w	systemie	ośmiogodzinnym.	W	chwili	obec-
nej	do	Przedszkola	uczęszcza	około	75	dzieci.
Od		26	kwietnia	2002	roku	przedszkole	nosi		

imię		Krasnala		Hałabały	-	postaci		zaczerpnię-

tej		z		utworów		literackich		Lucyny		Krzemie-
nieckiej		-	autorki		literatury		dziecięcej.	
W	dniu	11	maja	2018	roku	w	Sławieńskim	

Domu	Kultury	odbyły	się	oficjalne	uroczystości	
związane	z	jubileuszem	jednostki.		Zanim	do	
tego	doszło	na	początku	lutego	zorganizowano	
spotkanie	założycieli	tej	placówki.	Na	zaprosze-
nie	Małgorzaty	Król	–	obecnego	dyrektora	
przedszkola	w	spotkaniu	udział	wzięli	m.in.	
burmistrz	Sławna,		Przewodnicząca	Rady	Ro-
dziców	oraz	inicjatorzy	założenia	placówki:	
Wilhelm	Jankowski,	Sabina	Małecka,	Krystyna	
Jankowska,	Marianna	Mikońska	oraz	Kazimierz	
Małecki.	Podczas	spotkania	Pani	dyrektor	po-
dziękowała	oprowadziła	gości	po	budynku	
przedszkola,	przedstawiając	charakterystykę	
działalności	placówki.	Nastepnie	wszyscy	zgro-
madzeni	wpisali	się	do	księgi	pamiątkowej	i	
wykonali	sobie	pamiątkowe	zdjęcie	przy	przed-
szkolnych	ławkach.	
W	dniu	11	maja	2018	roku	w	Sławieńskim	

Domu	Kultury	odbyły	się	oficjalne	uroczystości	
związane	z	jubileuszem	jednostki.		Dyrekcja,	
grono	pedagogiczne	i	oczywiście	przedszkola-
ki	zaprosiły	na	uroczystość	swoich	absolwen-
tów,	przyjaciół,	rodziców	dzieci	oraz	przedsta-
wicieli	władz	miasta	i	oświaty.	Oficjalnego	
otwarcia	uroczystości	dokonała	Małgorzata	
Król,	dyrektor	przedszkola,	serdecznie	witając	
dzieci	i	wszystkich	przybyłych	gości.	Po	krót-
kiej	multimedialnej	prezentacji	przedstawiają-
cej	historię	przedszkola,	przyszedł	czas	na	
oczekiwany	program	artystyczny	przygotowa-
ny	przez	podopiecznych	przedszkola,	na	który	
składały	się	pirackie	inscenizacje,	tańce	i	śpie-
wy.
Po	wspaniałych	występach,	głos	zabrali	go-

ście,	którzy	na	ręce	Pani	Dyrektor	składali	upo-
minki	i	kwiaty,	życząc	jednocześnie	dalszego	
wspaniałego	rozwoju	i	wielu	sukcesów.	W	imie-
niu	sławieńskiego	samorządu	życzenia	oraz	
prezent	w	postaci	tablicy	multimedialnej	prze-
kazał	Krzysztof	Frankenstein	–	burmistrz	Sław-
na

Jubileusz	40-lecia	Przedszkola	nr	4	w	Sławnie

Wizyta	kanoniczna	biskupa	Krzysztofa	Zadarko
 Kanoniczna wizyta biskupa odbywa 
się w każdej parafii co 5 lat. Stanowi 
ona doskonałą okazję do pogłębienia 
kontaktów zarówno z duszpasterzami, 
jak i wiernymi oraz różnymi wspólno-
tami działającymi na terenie parafii. W 
dniach 8-9 kwietnia 2018 roku z wizy-
tą kanoniczną w parafii pw. WNMP w 
Sławnie przebywał biskup  pomocni-
czy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
Krzysztof Zadarko.
 W niedzielę, w ramach kanonicznej 
wizyty,  odbyła się msza św. pod prze-
wodnictwem biskupa. Następnie w po-
niedziałek, 9 kwietnia 2018 roku bi-
skup spotkał się w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Sławnie z uczniami i  dy-
rektorami placówek oświatowych i wy-
chowawczych w Sławnie. Następnie w 
restauracji Morska odbyło się spotka-
nie z władzami samorządowymi, służ-

bami mundurowymi oraz Fundacją 
Renovatio Ecclesiae. W imieniu sła-
wieńskiego samorządu podziękowania 
za wizytę kanoniczną oraz słowo pa-
sterskie i modlitwę skierowane do 
mieszkańców Sławna złożył Krzysztof 
Frankenstein- burmistrz Sławna.
 Po spotkaniu z samorządowcami bi-
skup udał się do kaplicy cmentarnej, 
gdzie poprowadził modlitwę za zmar-
łych parafian. Następnie odbyło się  
spotkanie z członkami Rady Parafial-
nej, Rady Pastoralnej,Grupy Synodal-
nej oraz katechetkami. 
Na zakończenie o godz. 18:00 w ko-
ściele pw. WNMP w Sławnie odbyła 
się uroczysta msza św., kończąca wi-
zytację, połączona z udzieleniem Sa-
kramentu Bierzmowania.
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	 26.	Finał		WOŚP	w	Sławnie,	przeprowa-
dzony	pod	patronatem	Burmistrza	Miasta	
Sławno	Krzysztofa	Frankensteina,	przejdzie	
do	historii.	W	dniu	14	stycznia	2018	roku	
Sławno	po	raz	kolejny	okazało	się	Miastem	
Ludzi	Wielkich	Serc,	gdyż	to	właśnie	dzięki	
Państwa	wsparciu	ten	finał	był	wyjątkowy	
i	rekordowy.	Takich	pieniędzy	na	rzecz	
Fundacji	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Po-
mocy	w	Sławnie	dotąd	nie	zebrano.	I	choć	
wszyscy	podkreślają,	że	nie	o	bicie	rekor-
dów	tu	chodzi	to	suma	jaką	udało	się	ze-
brać	Miejskiemu	Sztabowi	robi	wrażenie,	
bo	zebrano	48.680,15zł!	+	waluta	obca	+	
zebrane	precjoza	do	puszki.	Łączna	wartość	
to	ponad	50	tysięcy	złotych!!!
	 W	tym	roku	fundacja	zbierała	pieniądze	
dla	wyrównania	szans	w	leczeniu	nowo-
rodków.	Miejski	Sztab	WOŚP	przygotował	
wiele	atrakcji,	które	zapewniły	całodzien-
ną,	wspaniałą	zabawę	dla	mieszkańców	
miasta.	Zanim	rozpoczął	się	niedzielny	fi-
nał,	w	sobotę	rozegrano	I	Samorządowy	Tur-
niej	Piłki	Nożnej	o	przechodni	Puchar	Burmi-
strza	Miasta	Sławno.	Do	rywalizacji	przystąpi-
ły	następujące	samorządy:	miasto	Sławno,	gmi-
na	Postomino,	gmina	Malechowo	oraz	gmina	
Darłowo.	Organizatorem	turnieju	było	Miasto	
Sławno	oraz	Miejski	Sztab	WOŚP	w	Sławnie,	z	
inicjatywy	Radnych	Rady	Miejskiej	w	Sławnie.	
Zwycięską	drużyną	okazała	się	Gmina	Malecho-
wo,	drugie	miejsce	zajęła	Gmina	Darłowo,	trze-
cie	Gmina	Postomino,	a	czwarte	Miasto	Sławno	
lecz	wszyscy	podkreślali,	że	wynik	nie	jest	naj-
ważniejszy,	a	szczytny	cel	w	postaci	zbiórki	z	
turnieju!
	 W	niedzielę	Imprezę,	która	odbyła	się	w	hali	
widowiskowo-sportowej	przy	Szkole	Podsta-
wowej	nr	3	w	Sławnie,	poprowadzili:	Marta	Stę-

pień,	Marzena	Łużyńska	oraz	Dominik	Margie-
lewski,	którzy	o	godz.	14:00	wspólnie	z	Krzysz-
tofem	Frankensteinem	–	burmistrzem	Sławna	
oraz	Anetą	Świątek	–	szefową	tegorocznego	
sztabu,	dokonali	oficjalnego	otwarcia	imprezy.		

	 W	pierwszej	kolejności	odbyły	się	występy	
artystyczne	uczniów	sławieńskich	szkół	 i	
przedszkoli.	Ponadto	na	scenie	zaprezentowa-
ła	się	formacja	taneczna	Gracja	i	Finezja,	woka-
listki	Patrycja	Gorczyńska,	Daria	Korowajczyk,	
Agnieszka	Stach	i	Nela	Mariak.	Wystąpiła	także	
grupa	baletowa	i	breakdance’owa	z	SDK.	Wy-
stępy	przeplatane	były	aukcjami	różnego	ro-
dzaju	przedmiotów,	m.in.	zaproszeń,	kuponów,	
voucherów,	rybek,	koszulek,	a	nawet	pieczone-
go	prosiaka	podarowanego	przez	Grzegorza	

Sendeckiego,	prowadzącego	Zakład	Uboju	i	
Przetwórstwa	Mięsnego	w	Bobrowiczkach.	
Wszyscy	zgromadzeni	oglądali	również	pokaz	
ratownictwa	medycznego	w	wykonaniu	Zespo-
łu	Szkół	Agrotechnicznych.	O	godz.	17:00	przy-
szedł	czas	na	główną	licytację,	m.in.	srebrnego	
serduszka	ufundowanego	przez	Radnych	Rady	
Miejskiej	w	Sławnie	oraz	Złotego	Serduszka	
ufundowanego	przez	Pracownię	Złotniczą	–	
Marzena	Dresler.	Łącznie	z	licytacji	zebrano	po-
nad	17	tysięcy	złotych!!!	W	tym	roku	miejski	
sztab	jako	jedyny	prowadził	również	płatność	
za	przedmioty	poprzez	terminal	platniczy.	Oka-
zało	się	to	strzałem	w	10-tke,	gdyż	na	samym	
terminalu	kwota	ponad	8.000zł	robi	wrażenie!	
	 Podczas	imprezy	swoje	stoiska	miały	rów-
nież	różne	firmy	i	instytucje	-	Szpital	Powiato-

wy	w	Sławnie,	który	wykonywał	bada-
nia	słuchu	i	ciśnienia,	Biblioteka	Miejska	
w	Sławnie,	stoisko	z	warkoczykami	czy	
stoisko	z	popcornem.	Nad	zabezpiecze-
niem	medycznym	czuwała	firma	FALCK.	
	Następnie	swoje	umiejętności	zaprezen-
towały	również	grupy	taneczne	ze	Szko-
ły	Tańca	Magnetica	-	Agaty	Ludwikow-
skiej-Kaczan	oraz	klubu	tańca	sportowe-
go	Paktan	ze	Słupska.	Ponandto	zapre-
zentowało	się	Gimnazjum	Dwujęzyczne	
Zespołu	Szkół	im.	J.H.	Dąbrowskiego	
oraz	Dominik	Margielewski	z	mini-reci-
talem.	Po	atrakcjach	pojawił	się	wielki	
tort	w	kształcie	serca,	ufundowany	
przez	Piekarnię	Państwa	Jakubowskich	
ze	Sławna.	Na	zakończenie	wystąpił	ze-
spół	WhitePin	ze	Słupska,	który	porwał	
licznie	zebraną	tego	dnia	publiczność.	O	
godz.	21:00	zostało	puszczone	świateł-
ko	do	nieba,	uświetnione	pokazem	pięk-
nych	fajerwerków.
	Przez	cały	dzień	relacje	na	żywo	ze	sła-
wieńskiej	imprezy	można	było	śledzić	

REKORDOWY	FINAŁ	WIELKIEJ	

Miejski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie
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na	profilach	społecznościowych,	profilu	sła-
wieńskiego	WOŚP-u.	Warto	zaznaczyć,	że	Szpi-
tal	Powiatowy	w	Sławnie	otrzymuje	od	WOŚP	
sprzęt	medyczny	począwszy	od	2002	r.	Otrzy-
many	sprzęt	opiewa	na	kwotę	ponad	300	tysię-
cy	złotych.	W	samym	2017	roku	szpital	otrzy-

mał	holter	ciśnieniowy,	aparat	do	lokalizacji	na-
czyń	krwionośnych,	pulsoksymetry,	łóżeczka	
dziecięce	z	wyposażeniem,	kardiomonitor		oraz	
komputer.	
Miejski	Sztab	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	
Pomocy	w	Sławnie	dziękuje	jeszcze	raz	wszyst-

kim	wolontariuszom,	sponsorom,	darczyńcom,	
lokalnym	mediom	i	wszystkim	mieszkańcom	za	
udzieloną	pomoc	bo	przecież	gramy	do	końca	
świata	i	jeden	dzień	dłużej.	Bez	Was	nie	byłoby	
tego	wszystkiego.	SIĘ	MA!	

																ORKIESTRY	ŚWIĄTECZNEJ	POMOCY

Złote Serduszko wylicytował Bernard Gutowski

Miejski Sztab WOŚP w Sławnie pracował intensywnie od godzin porannych

Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna złożył wszystkim wolontariuszom serdeczne podziękowania oraz wręczył  
dyplomy z wyszczególnioną kwotą zebranych przez nich pieniędzy.

Finał przyciągnął wielu mieszkańców Sławna i regionu
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	 W	połowie	stycznia	w	Szczecinie	nastąpiło	
wręczenie	nagród	w	wojewódzkim	konkursie	
historyczno	–	genealogicznym,	zorganizowa-
nym	przez	Zachodniopomorskie	Towarzystwo	
Genealogiczne	POMERANIA	oraz	Archiwum	
Państwowe	w	Szczecinie	„Skąd	ród	mój,	skąd	
moje	korzenie?”.
	 W	konkursie,	który	honorowym	patronatem	
objął	Wojewoda	Zachodniopomorski	oraz	Ku-
rator	Oświaty,	wzięło	udział	ponad	60	uczniów	
szkół	podstawowych	z	terenu	województwa	za-
chodniopomorskiego.	Najważniejszymi	celami	
konkursu	było	zainspirowanie	uczniów	do	po-
znawania	historii	swoich	rodzin	w	oparciu	o	
pozyskane	informacje	i	posiadane	pamiątki	ro-
dzinne	oraz	utrwalanie	zebranych	informacji	

dla	następnych	pokoleń.	Cytując	Radio	Szczecin	
„Uczennice	Szkoły	Podstawowej	w	Sławnie	nie	
miały	sobie	równych	i	zdeklasowały	autorów	
ponad	60	prac”.	I	miejsce	w	konkursie	zajęła	
Natalia	Fedoruk,	IV	laureatką	została	Oliwia	
Mutka	a	Łucja	Łysiak	otrzymała	nagrodę	spe-
cjalną,	ufundowaną	przez	Stowarzyszenie	Kre-
sów	Wschodnich.	Dziewczynki	są	uczennicami	
klasy	VII	b	Szkoły	Podstawowej	nr	1	w	Sławnie	
i	nie	po	raz	pierwszy	pokazały	swoje	zamiłowa-
nie	do	historii.	Prace	konkursowe	napisały	pod	
kierunkiem	nauczycielki	historii,	Pani	Ewy	By-
szewskiej.
	 Warto	dodać,	że	dodatkową	nagrodą	dla	
szkoły	będzie	cykl	wykładów	i	warsztatów	o	te-
matyce	genealogicznej,	zorganizowanych	przez	

Towarzystwo	Genealogiczne	Pomerania.		Woje-
wództwo	zachodniopomorskie	jest	specyficz-
nym	regionem	pod	względem	budowania	histo-
rii	rodzinnych.	Znaczna	większość	obecnych	
mieszkańców	przybyła	na	te	tereny	po	1945	
roku	z	innych	zakątków	Polski,	przynosząc	ze	
sobą	wspomnienia	stron	rodzinnych	i	nieliczne,	
ocalałe	z	pożogi	wojennej	pamiątki	i	zdjęcia.	
Każdego	dnia	ubywa	świadków	tych	historii,	a	
jedynym	sposobem	na	utrwalenie	w	pamięci	
wspomnień	i	opowieści	jest	ich	zapis.	
 
 Dlatego serdecznie dziękujemy i gratulu-
jemy uczennicom, rodzicom oraz życzymy 
dalszych sukcesów! 

Zwycięstwo	w	wojewódzkim	konkursie	historycznym!

Dorzuć		„PIĄTAKA”	na	karetkę		
Fundacja	„Marzenia	

Do	Spełnienia”	organi-
z u j e 	 a k c j ę																							
„Dorzuć	Piątaka	na	Ka-
retkę	dla	noworodka	i	
wcześniaka”.	
Zespół	Karetki	typu	

„N”	wykonuje	 trans-
porty	noworodków	bę-
dących	w	stanie	zagro-
żenia	życia	i	wymaga-
j ą cych 	 l e czen ia 	 w	
ośrodku 	 wyższego	
stopnia	referencyjności	
(Odział	Anestezjologii,	
Intensywnej	Terapii	
Dziecięcej	i	Neonatolo-
gicznej	Szpitala	Woje-
wódzkiego	w	Koszali-
nie)	oraz	Oddziałów	
Patologii	Noworodka	i	
referencyjnych	w	za-

kresie	kardiochirurgii,	kardiologii,	
okulistyki,	wad	wrodzonych	w	
Szczecinie	i	Gdańsku.	Transporty	
medyczne	wykonywane	są	w	ob-
szarze,	aż	7	szpitali	powiatowych	
wschodniej	części	województwa	
Zachodniopomorskiego	tj.	Koło-
brzegu,	Szczecinka,	Sławna,	Wał-
cza,	Połczyna	Zdroju	i	Białogardu.	
Karetka	neonatologiczna,	to	am-

bulans,	 służący	wyłącznie	 do	
transportu	noworodków	i	wcze-
śniaków	w	stanie	zagrożenia	życia.	
Na	wyposażeniu	Karetki	typu	„N”	
znajdują	się:	inkubator	transporto-
wy	z	dodatkowym	osprzętem	tj.	re-
spiratorem	posiadającym	funkcję	
wentylacji	mechanicznej,	„nosze	
pływające”,	pełne	monitorowanie	
funkcji	życiowych	dostosowane	do	
pacjentów	neonatologicznych,	
pompy	i	strzykawki	infuzyjne,sys-

tem	podtrzymywania	temperatury	
przewożonego	noworodka,ssak,	
podgrzewacz	płynów	infuzyjny-
ch,przetwornica	230	V,	sprężarka	
powietrza	atmosferycznego,2	bu-
tle	tlenowe	–	10l,	2	butle	sprzężo-
nego	powietrza.
Obecna	Karetka	typu	„N”	jest	już	

bardzo	wysłużona,	a	przy	tego	ro-
dzaju	transporcie	bezawaryjność	
sprzętu	to	podstawa	i	czynnik	od	
którego	zależy	życie	noworodków	
i	wcześniaków.	
Koszt	zakupu	karetki	to	700	ty-

sięcy	złotych.	Jeśli	chcesz	pomóc,	,	
wpłać	symbolicznego	„piątaka”	na	
konto:	16	1240	1428	1111	0010	
7628	6213.	

Więcej informacji na stronie  
fundacji: www.mds.koszalin.pl. 

Ze Sławna wyróżnione zostały trzy uczennice Szkoły Podstawowej nr 1: Natalia Fedoruk, Oliwia Mutka oraz Łucja Łysiak. 
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Polski	zespół	rockowy	PERFECT	zagra	15	
września	2018	roku	w	Sławnie!
Zespół	znają	wszyscy	-	od	37	lat	występu-

ją	na	polskiej	scenie	muzycznej.	Mają	na	
swoim	koncie	9	albumów	studyjnych,	masę	
nagród	oraz	wyróżnień,	a	do	tego	wszystkie-
go	ogromną	sympatię	publiczności	oraz	
uznanie	dziennikarzy.	Perfect	to	zespół	ist-
niejący	na	rynku	muzycznym	od	1980	roku.	
Ogromną	popularnością	cieszył	się	już	prak-
tycznie	od	początku	swojej	działalności.	Z	
tego	okresu	pochodzą	największe	przeboje	
grupy:	
Nie	płacz	Ewka,	Chcemy	być	sobą,	Ale	

wkoło	jest	wesoło,	Niewiele	ci	mogę	dać,	Au-
tobiografia.	Po	kilkuletniej	przerwie,	w	1993	

roku	zespół	reaktywował	się	i	
działa	do	dziś	odnosząc	kolejne	
sukcesy.	9	czerwca	2014	roku	
ukazał	się	krążek	„DaDaDam”,	
który	zdobył	status	platynowej	
płyty.	Zdobywcy	SuperJedynki	
za	utwór	„Wszystko	ma	swój	
czas”	w	kategorii	Super	Przebój	
oraz	SuperJedynki	widzów	na	
52	Festiwalu	Piosenki	Polskiej	
w	Opolu!
Zespoł	działa	w	składzie:	

Grzegorz	Markowski,	Dariusz	
Kozakiewicz,	Piotr	Urbanek,	Ja-
cek	Krzaklewski	 oraz	Piotr	
Szkudelski.

Zespół	PERFECT	zagra	w	Sławnie!!!

	 Wszyscy	mieszkańcy	Sławna,	którzy	są	właścicie-
lami	zwierząt	powinni	pamiętać,	że	oprócz	przyjem-
ności	związanej	z	obcowaniem	ze	zwierzętami,	mają	
również	obowiązki,	których	muszą	przestrzegać,	by	
wszystkim	żyło	się	dobrze.
	 Osoby	utrzymujące	zwierzęta	domowe	powinny	
zachować	bezpieczeństwo	i	odpowiednie	środki	
ostrożności,	by	ich	zwierzęta	nie	stanowiły	zagroże-
nia	oraz	nie	były	uciążliwe	dla	innych,	jak	również	by	
nie	zanieczyszczały	terenów	przeznaczonych	do	
wspólnego	użytku	publicznego.	Na	tereny	przezna-
czone	do	wspólnego	lub	publicznego	użytku	psy	
mogą	być	wyprowadzane	tylko	na	smyczy	i	w	kagań-
cu.	Zwolnienie	psa	ze	smyczy	jest	dozwolone	tylko	w	
miejscach	mało	uczęszczanych	i	pod	warunkiem,	że	
pies	ma	kaganiec	a	właściciel	(opiekun)	ma	możli-
wość	sprawowania	bezpośredniej	kontroli	nad	nim.

	 Wszystkie	obowiązki	ustalone	
zostały	w	uchwale		Rady	Miejskiej																			nr	
XXIX/148/2012	z	dnia	28	grudnia	2012r.	w	
sprawie		regulaminu	utrzymania	czystości	i	
porządku	na	terenie	miasta	Sławno.	Osoby	
utrzymujące	zwierzęta	domowe	są	zobowią-
zane	do	zachowania	bezpieczeństwa	i	środ-
ków	ostrożności,	zapewniając	ochronę	przed	
zagrożeniem	lub	uciążliwością	dla	ludzi	oraz	
przed	zanieczyszczeniem	terenów	przezna-
czonych	do	użytku	publicznego,	ponoszą	też	
pełną	odpowiedzialność		za	zachowanie	tych	
zwierząt.	W	przypadku	nie	stosowania	się	do	
w/w	przepisów	na	właściciela	zwierzęcia	
może	być	nałożony	mandat	w	wysokości	100	
zł.	Policja	może	też	wystawić	mandat	do		
500zł.	

Posprzątaj	po	swoim	psie!

Sławieńscy	strażacy	podsumowali	miniony	rok
Podsumowano	pracę	Komendy	Powia-

towej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	
Sławnie.
W	2017	roku	na	205	pożarów,	196	to	

były	pożary	małe,	9	pożary	średnie,	nie	
odnotowano	natomiast	pożarów	dużych	i	
bardzo	dużych.	Odnotowano	w	ciągu	całe-
go	roku	610	miejscowych	zagrożeń,	z	cze-
go	najwięcej	stanowiły	zagrożenia	lokal-
ne.	Odnotowano	45	fałszywych	alarmów,	
z	czego	30	były	to	alarmy	w	dobrej	wie-
rze,	11	z	instalacji	wykrywania	oraz	4	
alarmy	złośliwe.	Powiat	sławieński	z	licz-
bą	860	zdarzeń	odnotowanych	w	2017	
roku	zajmuje	9	miejsce	pod	względem	ilo-
ści	odnotowanych	zdarzeń	w	wojewódz-
twie	zachodniopomorskim.	Średni	czas	
dojazdu	jednostki	OSP	wynosi	10	minut,	
w	tym	czas	ten	uwzględnia	średnio	2	mi-
nutowy	czas	formowania	się	jednostki	do	wy-
jazdu.

„Pragnę	podziękować	wszystkim	strażakom	
za zaangażowanie w służbę, za wkład pracy, 
ofiarność i za to wszystko co robicie na rzecz 

bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu”	–	powiedział	Jacek	Staśkie-
wicz	-	Zachodniopomorski	Komen-
dant	Wojewódzki	Straży	Pożarnej
Po	prezentacji	odbyła	się	uro-

czystość	przekazania	sprzętu	ra-
towniczego,	przekazanego	przez	
Stowarzyszenie	„Bezpieczny	Po-
wiat	Sławieński”.	Sprzęt	ratowni-
czy	na	ręce	Pawła	Faryno	–	Ko-
mendanta	Komendy	Powiatowej	
Państwowej	Straży	Pożarnej	w	
Sławnie	przekazał	Wojciech	Lu-
dwikowski	–	Prezes	Stowarzysze-
nia	„Bezpieczny	Powiat	Sławień-
ski”.		
Za	kwotę	blisko	30	tysięcy	zło-

tych	udało	się	zakupić	cztery	pary	
rękawic	elektroizolacyjnych,	ka-

merę	termowizyjną,	przyczepę	do	łodzi	ratow-
niczej	oraz	zestaw	komputerowy.	
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	 Zakończył	się	pierwszy	etap	konkursu	„Mi-
strzowie	zbiórki	makulatury	roku	szkolnego	
2017/2018”,	organizowanego	przez	Miejskie	
Przedsiębiorstwo	Gospodarki	Komunalnej	i	
Mieszkaniowej	w	Sławnie.	Celem	
konkursu	 jest	 propagowanie	
wśród	dzieci,	młodzieży	i	ich	ro-
dziców	idei	ochrony	środowiska.
	 W	konkursie	 udział	wzięły	
dwie	szkoły	podstawowe	i	cztery	
przedszkola.	W	ramach	zbiórki	
trwającej	 od	 02.10.2017r.	 do	
31.12.2017r.	zebrano	blisko	15	
ton	makulatury.		Uczestnicy	byli	
bardzo	zmotywowani	do	zwycię-
stwa	ponieważ	organizator	ufun-
dował	nagrody	główne	w	kwocie	
do	3000	zł.	W	dniu	13	lutego	2018	
roku	odbyło	się	podsumowanie	I	
etapu	konkursu	oraz	wręczenie	
nagród.
	 Mistrzowską	szkołą	w	zbiórce	
makulatury	została	Szkoła	Podsta-
wowa	nr	1	w	Sławnie,	która	zebrała	łącznie	
3920kg	makulatury,	co	daje	12,56kg	makulatu-
ry	w	przeliczeniu	na	jednego	ucznia.	Nagrodę	w	
postaci	telewizora	oraz	okolicznościowy	dy-
plom	na	ręce	dyrektor	szkoły	–	Pani	Anny	
Hruzd	przekazali:	Krzysztof	Frankenstein	–	
burmistrz	Sławna	oraz	Jacek	Ścigała	–	prezes	
MPGKiM	w	Sławnie.	Ponadto	wręczono	nagro-
dy	dla	trzech	najlepszych	zbieraczy	makulatu-
ry.	Pierwsze	miejsce	w	szkole	zajęła	Karolina	

Ostrowska	(1407kg),	drugie	Antonina	Czyż	
(450kg),	zaś	trzecie	Adam	Popczyk	(265kg).
	 Mistrzowskim	przedszkolem	w	zbiórce	ma-
kulatury	zostało	Niepubliczne	Przedszkole	Ra-

dosny	Maluch,	które	zebrało	łącznie	2900kg	
makulatury,	co	daje	38,67	kg	makulatury	w	
przeliczeniu	na	jednego	ucznia.	Nagrodę	w	po-
staci	tablicy	interaktywnej	i	projektora	oraz	
okolicznościowy	dyplom	na	ręce	dyrektor	
przedszkola	–	Pani	Joanny	Marcinkowskiej	
przekazali:	Krzysztof	Frankenstein	–	burmistrz	
Sławna	oraz	Jacek	Ścigała	–	prezes	MPGKiM	w	
Sławnie.	W	przedszkolu	wręczono	także	nagro-
dy	dla	trzech	najlepszych	zbieraczy	makulatu-

ry.	Pierwsze	miejsce	w	przedszkolu	zajęła	Maja	
Rakowska	(512kg),	drugie	Paweł	Wilk	(249kg),	
zaś	trzecie	Mikołaj	Rudnik	(203kg).
 „Bardzo serdecznie pragnę Wam pogratulować. 

Ta świadomość ochrony środowiska 
jest niezwykle ważna. Tak  naprawdę  
sukces całej gospodarki odpadowej 
zależy od nas. Im większa będzie na-
sza świadomość tym lepiej. Najwięk-
szą nadzieję mam zawsze związaną z 
dziećmi – dzieci szybko taką wiedzę 
zdobywają i przekazują ją dalej – 
swoim kolegom, koleżankom, a także 
dorosłym, którzy czasami takiej wie-
dzy nie posiadają”	–	powiedział	bur-
mistrz	Sławna.
„Zebraliśmy łącznie blisko 15 ton ma-
kulatury od placówek, które brały 
udział w konkursie. Trzymamy kciu-
ki, aby w kolejnym etapie, który już 
się rozpoczął, ta ilość makulatury 
była jeszcze większa. Życzmy sobie 
też, aby dzięki temu nasze środowi-

sko było przyjemniejsze i czystsze”		-	powiedział	
Jacek	Ścigała	–	prezes	MPGKiM.
 
 Drugi etap konkursu trwa od 01 stycznia 
2018 roku do 31 maja 2018 roku. W kon-
kursie udział mogą brać placówki oświato-
we z terenu Miasta Sławno. Rozstrzygnięcie 
drugiego etapu nastąpi do 15 czerwca 2018 
roku. Wartościowe nagrody czekają!

Mistrzowie	zbiórki	makulatury	roku	szkolnego	2017/2018

Roczna	odprawa	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Sławnie

Pod	koniec	stycznia	w	sali	konferencyjnej	
Urzędu	Miejskiego	w	Sławnie	odbyła	się	odpra-
wa	roczna	podsumowująca	wyniki	ubiegłorocz-
nej	pracy	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Sław-
nie.
Podczas	odprawy	mł.	insp	Grzegorz	Śrek	–	

Komendant	Powiatowy	Policji	w	Sławnie	
przedstawił	wyniki	pracy	poszczególnych	pio-
nów	komendy	oraz	stan	bezpieczeństwa	na	te-
renie	powiatu	sławieńskiego.	W	2017	roku	po-
licjanci	osiągnęli	75,90%	wykrywalności	ogól-

nej	przestępstw,	w	tym	63,70%	
przestępstw	kryminalnych.Z	naj-
bardziej	uciążliwych	 i	niebez-
piecznych	przestępstw	sławieńscy	
policjanci	wykryli	100%	spraw	
dotyczących	bójek	i	pobić,	30,70%	
kradzieży,	53,30%	kradzieży	z	
włamaniami	oraz	41%	spraw	do-
tyczących	zniszczenia	mienia.	
Łącznie	policjanci	wszczęli	i	prze-
prowadzili	967	postępowań	przy-
gotowawczych	Przedstawili	za-
rzuty	117	osobom	które	kierowa-
ły	pojazdami	w	stanie	nietrzeź-
wym.	Zatrzymali	24	osoby	poszu-

kiwane	 listami	gończymi,	 Interweniowali	
10803	razy	co	daje	średnio	około	30	różnego	
rodzaju	interwencji	w	ciągu	doby.	Policjanci	nie	
tylko	reagowali	na	zgłoszenia	obywateli,	ale	
także	z	własnej	inicjatywy	interweniowali.	W	
2017	roku	przeprowadzili	4360	takich	inter-
wencji.	Policjanci	pilnowali	porządku	na	5	im-
prezach	o	charakterze	masowym,	na	64	impre-
zach	wymagających	znacznych	sił	i	środków	
oraz	na	111	imprezach	gminnych,	powiatowych	
o	niskim	stopniu	zagrożenia	bezpieczeństwa.	

Przez	rejon	Komendy	Powiatowej	Policji	w	
Sławnie	przebiegają	główne	ciągi	komunikacyj-
ne	którymi	przemieszczają	się	kibice.	Każdy	z	
przejazdów	stanowi	duże	zagrożenie	spotkań	
kibiców	z	antagonizujących	klubów,	ekscesów	
chuligańskich	–	kradzieży	i	niszczenie	mienia.	
Takich	przejazdów	zabezpieczono	32.	Należy	
zaznaczyć,	że	odbywały	się	one	głównie	w	dni	
wolne	od	pracy,	a	do	ich	zabezpieczenia	anga-
żowano	przede	wszystkim	policjantów	korzy-
stających	z	czasu	wolnego.	W	pomieszczeniu	
dla	osób	zatrzymanych	zwanym	potocznie	po-
licyjnym	areszcie,	osadzono	551	osób	w	tym	do	
wytrzeźwienia	202.	Policjanci	ujawnili	15627	
wykroczeń	za	które	w	8784	przypadkach	zasto-
sowali	pouczenie,	w	5754	przypadkach	zasto-
sowali	postepowanie	mandatowe,	a	w	1089	
skierowali	wnioski	o	ukaranie	do	Sądów.
Komendant	przedstawił	również	projekt	bu-

dowy	nowej	siedziby	Komendy	Powiatowej	Po-
licji	w	Sławnie.	Pierwsze	prace	mają	ruszyć	już	
w	drugiej	połowie	2018	roku.	Na	spotkaniu	
omówiono	również	szereg	programów	i	działań	
prewencyjnych	realizowanych	w	ubiegłym	roku	
przez	Komendę	Powiatową	Policji	w	Sławnie	
oraz	cele	i	priorytety	KPP	Sławno	na	rok	2018.
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W	Tłusty	Czwartek,	08	lutego	2018	roku,	w	
hali	widowiskowo-sportowej	przy	Szkole	Pod-
stawowej	nr	3	w	Sławnie	królowały	pączki,	a	o	
diecie	nie	było	żadnej	mowy.	III	Mistrzostwa	
Sławna	w	jedzeniu	pączków	okazały	się	świet-
ną	zabawą	zarówno	dla	dzieci,	młodzieży	i	do-
rosłych.
Zapisy	do	pączkowej	rywalizacji	trwały	od	

godz.	15:00	i	z	każdą	minutą	przybywało	co	raz	
więcej	konkurentów.	Zanim	wszyscy	uczestni-
cy	przystąpili	do	rywalizacji,	na	parkiecie	za-
prezentowali	się	tancerze	ze	Szkoły	Tańca	Fine-
zja	ze	Sławna.	Następnie	odbyło	się	losowanie	
10	uczestników	-	zarówno	w	kategorii	kobiet	
jak	i	mężczyzn.	Przed	każdą	uczestniczką	stanął	
talerz	z	pięcioma	pączkami,	zaś	przed	każdym	
uczestnikiem	talerz	z	dziesięcioma	pączkami.	
Zadanie	było	teoretycznie	proste	-	zjedzenie	ich	
w	jak	najkrótszym	czasie.	Do	wygrania	były	

sprzęty	gospodarstwa	domowego	oraz	pakiety	
pocieszenia,	ufundowane	przez	sponsorów	im-
prezy:	Obserwator	Lokalny	Sławno,	Piekarnia	
Jakubowscy	i	PSS	w	Sławnie.
Pączkową	mistrzynią	2018	roku	została	Gra-

żyna	Antosik	z	czasem	4:56.	Drugie	miejsce	za-
jęła	Katarzyna	Pasik,	zaś	trzecie	Olga	Sobieraj-
Sosińska.	Pączkowym	mistrzem	Sławna	został	
Grzegorz	Nienałtowski,	który	w	rekordowym	
czasie	7	minut	i	56	sekund	uporał	się	z	zawar-
tością	swojego	talerza,	bijąc	czas	zeszłoroczne-
go	mistrza	Grzegorza	Czarneckiego.	Drugie	
miejsce	zajął	Wacław	Ruchlewicz,	zaś	trzeci	był	
ubiegłoroczny	mistrz-	Grzegorz	Czarnecki.	
Zwycięzcy	III	Mistrzostw	otrzymali	główną	na-
grodę	w	postaci	sprzętu	AGD	oraz	statuetki	
pączkowego	Mistrza	Sławna	2018,	którą	wrę-
czał	Krzysztof	Frankenstein	-	burmistrz	Sław-
na.		Pozostali	uczestnicy	również	otrzymali	

okolicznościowe	nagrody,	

wręczane	przez	Pana	Kazimierza	Małeckiego	–	
prezesa	PSS	Społem	oraz	Wandę	i	Radosława	
Jakubowskich	–	właścicieli	Piekarni	Jakubow-
scy	ze	Sławna.
Na	zakończenie	imprezy,	gdy	wszyscy	chętni	

zmagali	się	z	górą	pączków,	przygotowano	ta-
neczne	zabawy,	prowadzone	przez	Adriana	Zie-
lińskiego	–	instruktora	Szkoły	Tańca	Finezja	
oraz	loterię	konkursową.	Każdy	chętny,	odpo-
wiadając	na	pytanie	związane	z	jubileuszem	
Sławna	otrzymywał	pączka	oraz	napój,	wrzuca-
jąc	jednocześnie	los	do	koszyka.	Następnie	
wśród	zgłoszonych	wylosowano	szczęśliwe	
osoby,	które	wygrywały	gadżety	ufundowane	
przez	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	i	Urząd	Miej-
ski	w	Sławnie.
Organizatorami	imprezy	byli:	Urząd	Miejski	

w	Sławnie,	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Sław-
nie,	Piekarnia	Jakubowscy	ze	Sławna,	PSS	Spo-
łem	i	Obserwator	Lokalny.

Nowi	pączkowi	mistrzowie	Sławna!

	16	 lutego	 2018	
roku	w	w	salonie	
wystawowym	Sła-
wieńskiego	Domu	
Kultury	odbył	się	
wernisaż	wystawy	
Pasja	według	Gą-
siora	–	Asamblaże	i	
rzeźby.	Wystawę	
otworzyli	organi-
zatorzy:	 Izabella	
S o z ań ska -Ma j -
chrzak	-	dyrektor	
SDK	oraz	Jan	Sroka	
-	wiceprezes	fun-
dacji	Dziedzictwo.	
Jerzy	Gąsiorek	(Gą-
sior)	 urodził	 się		
17	stycznia	1941	
roku	w	Granowcu	

koło	Ostrowa	Wielkopolskiego.	W	latach	1948-
54	mieszkał	z	rodzicami	w	Sławnie	i	tu		skoń-
czył	siedmioletnią	szkołę	podstawową.	Do	mia-
sta	swego	dzieciństwa	czuje	szczególny		senty-
ment	i	często	tu	wraca.	Był	nauczycielem,	pra-
cował	w	gorzowskim	muzeum	okręgowym	i	
przez	ponad	ćwierć	wieku	(1980-2006)	był	dy-
rektorem	Biura	Wystaw	Artystycznych	w	Go-
rzowie	Uprawia	rzeźbę,	malarstwo		i	asambla-
że,		a	także	pisze	–		wydał	m.	in.	10	tomików	po-
ezji,	w	których	znalazły	się	także	wiersze	o	
Sławnie.	Wśród	jego	prac	często	pojawia	się		te-
matyka	biblijna:	męka	pańska		i	martyrologia	
ludzi	zwłaszcza	podczas	II	wojny	światowej.	
Sławieńską	ekspozycję	jej	twórca	zatytułował:	
Pasja	według	Gąsiora:	asamblaże	i	rzeźby.	Od-
bywa	się	w	okresie	Wielkiego	Postu	i	jej	tema-
tyka	koresponduje	z	tym	okresem	liturgicznym	
–		droga	krzyżowa,	pieta,	cierpienie,	wojna	i	ho-
lokaust	to	elementy	tej	wystawy.

Wernisaż	wystawy	„Pasja	według	Gąsiora”
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Jubileuszowy	Festiwal	Tańca	z	„Gracją”
	 10	lutego	2018	roku	w	hali	wi-
dowiskowo	sportowej	przy	Szkole	
Podstawowej	nr	3	w	Sławnie	od-
był	się	jubileuszowy	X	Karnawało-
wy	Festiwal	Tańca	z	„Gracją”.	Sław-
no	po	raz	kolejny	stało	się	stolicą	
tańca	w	regionie.
	 X	Karnawałowy	Festiwal	Tańca	
z	„Gracją”,	zorganizowany	przez	
Szkołę	Podstawową	nr	1	w	Sław-
nie,	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	
Sławnie,	Stowarzyszenie	„Gracja”	
oraz	Urząd	Miejski	w	Sławnie	
przyciągnął	do	miasta	wielu	tance-
rzy	z	całego	Pomorza.	W	Festiwalu	
udział	wzięły	m.in.	takie	zespoły	
jak	Fit	Dance	Białogard,	AKTT	
Szczecin,	Pasja	Sławoborze,	Eufo-
ria	Sławsko,	Show	Dance	Biało-
gard,	Fabryka	Tańca	Barlinek	oraz							
sławieńskie	grupy	taneczne:	Gracja	
Disco,	Gracja	Towarzyska,	Finezja	
Towarzyska	oraz	Finezja	Modern.	
	 Festiwal	wspólnie	otworzyli:	
Anna	Hruzd	-	dyrektor	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	1	w	Sławnie,	Krzysz-
tof	Frankenstein	–	burmistrz	Sław-
na	oraz	Robert	Stępień	-	Zachod-
niopomorski	Wicekurator	Oświaty.	
Z	okazji	jubileuszu	10-lecia	istnie-
nia	 zespołu	Gracja,	 burmistrz	
Sławna	złożył	na	ręce	Anny	Marci-
niak	–	Zielińskiej	okolicznościowy	
grawerton	z	podziękowaniem	za	
godne	reprezentowanie	Sławna	
poza	granicami	miasta	i	życzenia-
mi	wszelkiej	pomyślności	w	dalszej	
pracy	z	dziećmi.	Następnie	pomy-
słodawczyni	imprezy	przywitała	
wszystkich	tancerzy,	którzy	zapre-
zentowali	się	przed	licznie	zgroma-
dzoną	tego	dnia	publicznością.	Na	
parkiecie	królowały	rytmy	tanecz-

ne,	piękne,	stroje,	szyk	i	elegancja.	
Między	występami,	widowiskowe	
pokazy	akrobatyczne	prezentował	
duet	specjalny	 tego	wieczoru	 -		
Delfina	i	Bartek	–	zwycięzcy	5.	edy-
cji	programu	Mam	Talent.	Po	prze-
szło	trzygodzinnych	występach	
wszyscy	uczestnicy	otrzymali	jubi-
leuszowe	złote	medale.
	 Ponadto	sędziowie	postanowili	
wyróżnić	grupy	taneczne	i	zawod-
ników,	przyznając	okolicznościowe	
puchary.	
	 W	kombinacji	tańców	powyżej	
lat	12	zwyciężyły	pary:
I	miejsce:	Nikita	Kardasz	i	Nikola	
Budzyńska-	Szczecin	oraz	Eryk	
Bednarczyk	i	Anna	Paczkowska	
Sławno
II	miejsce:	Kajetan	Wojciechowski	
i	Katarzyna	Owczarska	-	Białogard
III	miejsce	Bartosz	Kostrzewiński	i	
Natalia	Larwińska	Sławno.
W	kombinacji	tańców	10-12	lat	
zwyciężyły	pary:

I	miejsce:	Barbara	Pominkiewicz	i	
Oliwier	Kusznerczuk	oraz	Maria	
Pominkiewicz	i	Arkadiusz	Fedoruk	
Sławno
II	miejsce:	Urszula	Wanago	i	Arka-
diusz	Fedoruk	Sławno
III	miejsce:	Aleksandra	Chamar-
czuk	i	Jakub	Pszczoła.
W	kombinacji	tańców	do	lat	10:
I	miejsce	-	Dominika	Kownacka	i	
Jakub	Kozłowski-	Sławno
II	miejsce	-	Wiktoria	Strychanow-
ska	i	Błażej	Kamiński	-Sławoborze
III	miejsce	-	Anna	Mielniczek	i	Ja-
kub	Jurczyk	Sławno
	 Publiczność	wybrała	następują-
ce	pary:	Wiktoria	Hetmańska	i	Ju-
lian	Sosińska,	Michalina	Mystek	i	
Paweł	Kowalczyk	oraz	Anna	Toma-
szewska	i	Jakub	Rosiak.
W	bloku	formacji	tanecznych	zwy-
ciężyły	następujące	zespoły:	w	ka-
tegorii	najlepsza	technika	tańca	
zwyciężył	zespół	Fabryka	Tańca	
Barlinek,	choreografia	pt.	„Rendez	

-vous”,	w	kategorii	najlepsza	
etiuda	taneczna	puchar	otrzy-
mał	zespół	„Finezja”	za	chore-
ografię	pt.	„Brasil”,	w	kategorii	
najlepsza	kompozycja	tańca	
puchar	zabrał	ze	sobą	zespół	
„FitDance	„	z	Białogardu	za	ta-
niec	pt.	„Footlose”,	w	kategorii	
najlepsze	widowisko	taneczne	
najlepszy	okazał	 się	 zespół	
„Gracja”	,	choreografia	„Mumie”,	
w	kategorii	gracja	i	wdzięk	ze-
społu	najwięcej	punktów	otrzy-
mał	zespół	„Finezja”	za	taniec	
pt.	„Blue	energy”,	w	kategorii	
nowatorstwo	artystyczne	w	
tańcu	I	miejsce	przyznano	ze-
społowi	„Happy	dance”	za	ta-
niec	zatytułowany	„	Pomocna	

dłoń”,														w	kategorii	najlepsza	
choreografia	 zwyciężył	 zespół	
„Gracja”	-	taniec	pt.	„	Przebudze-
nie”,	w	kategorii	najlepsze	show	ta-
neczne	I	miejsce	otrzymał	zespół	
za	choreografię	„Cyrk”.
	 	 	 	 	Przyznano	również	nagrody	
specjalne,	które	otrzymały	zespo-
ły:
				„Show	Dance”	za	choreografię	
„Powiedz	tak”
				„Euforia”	za	choreografię	„Super-
bohaterki”
				„Finezja”	za	choreografię	„Tun-
der”
	 	 	 	 	Na	koniec	wszyscy	tancerze	
wspólnie	odtańczyli	na	parkiecie	
układ	do	piosenki	„Despacito”,	a	ju-
bileuszowy	 taniec	 zatańczył	
Krzysztof	Frankenstein	 i	Anna	
Marciniak-Zielińska.	Był	to	niezwy-
kły	wieczór	pełen	piękna,	elegancji	
i	gracji.	

Festiwal Tańca z „Gracją” co roku przyciąga tłumy tancerzy z całego Pomorza
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Wyjątkowe	pożegnanie	zgotowali	swojej	dy-
rektor	uczniowie	i	nauczyciele	Szkoły	Podsta-
wowej	nr	3	w	Sławnie.	W	dniu	28	marca	2018	
roku	na	hali	widowiskowo-sportowej	przy	SP3	
odbyła	się	uroczystość	pożegnania	Jolanty	Ti-
lak,	która	po	37	latach	pracy	w	sławieńskiej	
„trójce”	podjęła	decyzję	o	przejściu	na	emery-
turę.
Wśród	zaproszonych	na	tę	oko-

liczność	gości	znaleźli	się	przedsta-
wiciele	lokalnych	władz	samorządo-
wych	w	osobie	Krzysztofa	Franken-
steina	-	burmistrza	Sławna	oraz	
Edyty	Szczygielskiej	-	Przewodni-
czącej	Rady	Miejskiej	w	Sławnie.	Na	
uroczystość	przybyli	również:	Ro-
bert	Stępień	–	Zachodniopomorski	
Wicekurator	Oświaty,	radni	Rady	
Miejskiej	w	Sławnie,	ks.	Leszek	Szu-
rek	–	proboszcz	parafii	pw.	WNMP	
w	Sławnie,	dyrektorzy	szkół	i	przed-
szkoli,	prezesi	spółek	miejskich,	dy-
rektorzy	i	kierownicy	miejskich	jed-
nostek	oraz	przyjaciele	i	rodzina	p.	
Jolanty	Tilak.
Benefis	rozpoczął	się	występami	

przygotowanymi	przez	uczniów	sła-
wieńskiej	„trójki”.	Całą	uroczystość	
przygotowało	grono	pedagogiczne	
Szkoły	Podstawowej	nr	3	w	Sławnie.	Nauczy-
cielom	pomagali	także	uczniowie,	którzy	śpie-
wali,	recytowali	wiersze,	składali	życzenia.	
Warto	podkreślić,	że	przygotowany	program	
artystyczny		był	wyjątkowy,	jego	twórcy	oprócz	
ciekawego	scenariusza,	nietuzinkowej	dekora-
cji	wykazali	się	dużą	kreatywnością	i	poetyckim	
talentem	-	do	znanych	i	popularnych	piosenek	
czy	wierszy	ułożyli	własne,	stosowne	do	uro-

czystości	słowa.	Na	parkiecie	oprócz	uczniów	
wystąpiły	także	nauczycielki,	które	zaprezento-
wały	się		w	choreografii	tanecznej.
Pani	dyrektor	zasiadła	na	przygotowanym	

specjalnie	dla	niej	tronie	i	wysłuchała	podzię-
kowań	i	życzeń.	Głos	zabrał	burmistrz	Sławna,	
który	wspólnie	z	Edytą	Szczygielską	–	Przewod-
niczącą	Rady	Miejskiej	w	Sławnie	oraz	radnymi	

Rady	Miejskiej	w	Sławnie	złożyli	serdeczne	gra-
tulacje	i	podziękowania	za	owocną	pracę	na	
stanowisku	Dyrektora	Szkoły	Podstawowej	nr	
3	w	Sławnie.

„Szanowna Pani Dyrektor, Droga Jolu, zupeł-
nie przez gardło nie przechodzi mi słowo poże-
gnanie. Nie zgadzam się na to i nie mam zamia-
ru Cię dzisiaj żegnać. Umówmy się, że zamykamy 
pewien etap w Twoim życiu polegający na za-

kończeniu Twojej misji dyrektorskiej w tej szko-
le. Pozwól, że w imieniu wszystkich koleżanek i 
kolegów podziękujemy Ci za wszystkie lata 
współpracy, za Twój wkład wniesiony w rozwój 
szkoły i miasta”	-	powiedział	burmistrz	Sławna.
Na	zakończenie	uroczystości	głos	zabrała	Jo-

lanta	Tilak	-	dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	3	
w	Sławnie.

„Całe moje życie zawodowe 
związane jest ze Szkołą Podsta-
wową nr 3 w Sławnie. W mgnie-
niu oka minęło te 37 lat pracy. Ta 
praca dawała mi olbrzymią sa-
tysfakcję”	-	podsumowała.
Jolanta	Tilak	w	Szkole	Podsta-

wowej	Nr	3	w	Sławnie	pracowa-
ła	od	01	września	1981roku.	Od	
2002r.	pełniła	funkcję	zastępcy	
dyrektora	szkoły,	a	w	2007r.	zo-
stała	wybrana	dyrektorem	szko-
ły.	Z	jej	inicjatywy	od	2002	roku	
szkoła	jest	organizatorem	Po-
wiatowego	Konkursu	Ortogra-
ficznego	 klas	 III.	 Pani	 Tilak	
wprowadziła	do	szkoły	tradycję	
udziału	uczniów	w	Międzynaro-
dowym	Konkursie	Matematycz-
nym	„Kangur”
Jolanta	Tilak	aktywnie	włącza	

się	w	działania	społeczne	na	rzecz	renowacji	
kościoła	pw.	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	
Panny	w	Sławnie.	Wzorowe	wykonywanie	obo-
wiązków	zawodowych	oraz	jej	zaangażowanie	
może	być	wzorem	do	naśladowania	dla	wszyst-
kich	nauczycieli	i	dyrektorów	szkół.	W	2017r.	
została	odznaczona	medalem	Komisji	Edukacji	
Narodowej.

Jolanta Tilak odeszła na emeryturę

    Podtrzymując wieloletnią tradycję Przedszkole 
nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie zorganizo-
wało 4-5.04.2018 r. X Przedszkolny Przegląd Te-
atralny pod honorowym patronatem Burmistrza 
Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina.  
 Celem corocznych spotkań teatralnych jest roz-
wijanie u dzieci wyobraźni,  wrażliwości na żywe 
słowo oraz wyrabianie odwagi i śmiałości. Inspi-
rowanie nauczycieli do twórczych poszukiwań w 
dziedzinie środków  artystycznego wyrazu oraz 
stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń. W 
dniu 04 kwietnia 2018 roku na scenie SDK zapre-
zentowało się osiem przedszkoli:
- Punkt Przedszkolny „EKOLUDKI” z Wrześnicy 
z przedstawieniem pt. „Czerwony Kapturek”,
- Przedszkole im. Mikołaja Kopernika z Ostrow-
ca z przedstawieniem „Urodzinowy smok”,
- Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Bo-
leszewie z przedstawieniem „Kopciuszek”,
- Wiejskie Ognisko Przedszkolne „PAJACYKI” z 

Warszkowa z przedstawieniem „Rzepka”,
- Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi ze Sławna z 
przedstawieniem ”O biednym wilku i przebiegłym 
Zielonym Kapturku”,
- Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka ze Sław-
na z przedstawieniem „Kopciuszek”,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” ze Sław-

na z przedstawieniem 
„Kaczka dziwaczka”,
- Przedszkole Niepu-
bliczne „Radosny Ma-
luch” ze  Sławna z 
p r z e d s t a w i e n i e m 
„Przygody w Stumilo-
wym lesie”.
 Łącznie w X Przed-
szkolnym Przeglądzie 
Tea t ra lnym udz ia ł 
wzięło blisko 150 naj-
młodszych uczniów. 
Wszystkie przedsta-
wienia oglądało i oce-
niało jury w składzie: 
Bogumiła Kujawa, Jo-
anna Ziarkiewicz, Julia 
Polit. W dniu 05 kwiet-

nia 2018 roku wręczono nagrody, dyplomy i po-
dziękowania wszystkim uczestnikom, a mali akto-
rzy obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Czaro-
dziejskie słowa” w wykonaniu Teatru Lalek  z Są-
borza.

X Przedszkolny 
Przegląd Teatralny
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Futbolowa	współpraca	z	Rinteln
W	długi	weekend	majowy	drużyna	mło-

dzieżowa	UKS	Sława-Jedynka	Sławno	przeby-
wała	w	partnerskim	mieście	Rinteln,	gdzie	
rozgrywano	mecze	piłkarskie	w	ramach	tur-
nieju	Extaler	Cup.
Pierwsza	drużyna	ze	Sławna	zajęła	4	miej-

sce	ex	aequo	z	rówieśnikami	z	SC	Rinteln	-	bi-
lans	to	1	zwycięstwo	(1-0),	2	remisy	(0-0;	
0-0)	i	2	przegrane	(0-1;	0-1).	Jedynego	gola	
dla	drużyny	zdobył	F.	Sławski.	Z	kolei	druga	
drużyna	D2,	w	której	występowali	zawodni-
cy	z	obydwu	klubów	zajęła	w	swojej	grupie	
również	4	miejsce.	Ponadto	młodzież	miała	
okazję	poznać	swoich	niemieckich	rówieśni-
ków	integrując	się	podczas	wspólnego	grilla.	
Ogromne	podziękowania	dla	Rene	Dubiel	

z	SC	Rinteln	i	jego	żony	oraz	Państwa	Słowi-
ków	za	ciepłe	przyjęcie	młodzieży!	

Podsumowanie	I	Konwencji	Fitness	w	Sławnie
 W sobotę, 21 kwietnia 2018 roku w hali wido-
wiskowo-sportowej OSiR przy ul. Sempołow-
skiej 3C odbyła się I Konwencja Fitness w Sław-
nie pod hasłem "Fitness Show". Zajęcia trwały 
ponad 5 godzin, a udział wzięło łącznie blisko 
100 osób.
 Był pot, zmęczenie i ogromna radość - tak 
właśnie wyglądała I Konwencja Fitness w Sław-
nie. Całość rozpoczęła się o godzinie 14:00. Ofi-
cjalnego otwarcia konwencji dokonała Edyta 
Szczygielska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Sławnie. Przez następne kilka godzin odbyło się 
wiele ćwiczeń i warsztatów: Power Hula Hop 

prowadzone przez Emilię Mazgis, trampoliny, 
które poprowadziły Marta Stępień, Małgorzata 
Hulecka i Agata Ludwikowska-Kaczan, trening 
interwałowy prowadzony przez Karolinę Ludwi-
kowską-Storta, Zumba w wykonaniu Dawida To-
karczyka oraz Agaty Szymczewskiej oraz trening 
funkcjonalny na stepach, który zaprezentowała 
Barbara Gzagdan. Całość zakończył stretching, 
pod przewodnictwem Grażyny Ludwikowskiej.
 Nie wszyscy dotrwali do końca, lecz każdemu 
należą się wyrazy szacunku, gdyż od samego po-
czątku poziom zajęć był wysoki i wymagał odpo-
wiedniej kondycji, sprawności i skupienia. W 

krótkich przerwach między poszczególnymi zaję-
ciami miały miejsce występy grup tanecznych 
Szkoły Tańca Magnetica.  Ponadto na wylosowa-
nych szczęśliwców czekały różnego rodzaju na-
grody i upominki, a dla każdego kto wziął udział 
w konwencji - ciepły posiłek przygotowany przez 
firmę Fatway ze Słupska. Równolegle z ćwicze-
niami, każdy mógł skorzystać z porad dietetyków 
oraz wykonać profesjonalne pomiary dietetyczne. 
 Organizatorami wydarzenia byli: Power Hula 
Hop ze Słupska, Szkoła Tańca Magnetica ze 
Sławna, Urząd Miejski w Sławnie oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Sławnie.
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Trwają	zapisy	na	XXII	Bieg	Święców.	Po	biegu	koncert	A.	Sobocińskiej!

	 Od	początku	roku	trwają	przygotowania	do	
biegowych	imprez	w	Sławnie.	XXII	Bieg	Świę-
ców	odbędzie	się	19	maja	2018	roku,	zaś		Bieg	
12	Mostów	odbędzie	się	23	czerwca	2018	roku.	
Już	dzisiaj	zapraszamy	Państwa	na	obie	te	im-
prezy.	
	 Mając	na	względzie	zdrowie	i	bezpieczeń-
stwo	uczestników	XXII	Biegu	Święców	na	placu	
kard.	S.	Wyszyńskiego	już	o	godz.	12.00	stanie	
namiot	z	pomocą	medyczną,	który	będzie	funk-
cjonował	do	godz.	21.00.	Biegi	dziecięco-
młodzieżowe	będzie	zabezpieczała	karetka	z	
pełnym	wyposażeniem	ratunkowym	plus	
dwóch	ratowników	stacjonarnych	i	dwóch	ra-
towników	mobilnych.	Na	trasie	biegu	główne-
go	rozlokowane	będą	trzy	stałe	punkty	medycz-
ne.
	 Podczas	gdy	na	placu	ks.	kard.	Stefana	Wy-
szyńskiego	będzie	trwał	Jarmark	Wielu	Kultur,	
na	ulicy	Wojska	Polskiego	rozpocznie	się	XXII	
Bieg	Święców.	Pierwsi	na	starcie	staną	przed-

szkolacy,	którzy	rywalizować	będą	na	
dystansie	100m.	Każde	dziecko	na	
mecie	otrzyma	napój,	trzydziestu	
najlepszych	-	pamiątkowe	koszulki,	
dziesięciu	-	pamiątkowe	medale,	pię-
ciu	pierwszych	-	nagrody	rzeczowe,	
trzech	pierwszych	zawodników	-	pu-
chary	i	pamiątkowe	medale.	
	 Biegacze	będą	mieli	do	pokonania	
trzy	okrążenia	po	3,31km	ulicami:	
Jedności	Narodowej	(Brama	Koszalińska,	Pocz-
ta),	Basztową,	Kościelną	(kościół	pw.	Św.	Anto-
niego),	o.	Bogumiła	Talarka,	ścieżki	rowerowe	
(Gimnazjum,	Liceum,	SDK),	M.C.	Skłodowskiej	
(Ratusz),	plac	ks.	kard.	Stefana	Wyszyńskiego.	
		 Po	emocjach	sportowych	nastąpi	ciąg	dalszy	
atrakcji.	Na	scenie	wystąpi	Agata		Sobocińska	-	
polska	piosenkarka,	dla	której	rok	2017	okazał	
się	przełomowym.	W	tym	czasie	jej	utwór		„Już	
na	Zawsze”	wkroczył	na	antenę	ogólnopolskie-
go	Radia	Eska.	Przebojowa	kompozycja	zyska-

ła	sobie	przychylność	stacji	radiowych.	Ma	na	
swoim	koncie	dziesiątki	koncertów	plenero-
wych	u	boku	największych	wykonawców	pol-
skiej	sceny	muzycznej,	m.in.:	Ania	Wyszkoni,	
Patrycja	Markowska,	Agnieszka	Chylińska,	KAY-
AH,	Kamil	Bednarek,	Andrzej	Piaseczny,	Maciej	
Maleńczuk,	Enej,	Dżem,	IRA,	BRACIA,	Perfect,	
Wilki,	Varius	Manx	i	wiele	innych.
 Zgłoszenia uczestników do obu biegów 
przyjmowane są przy użyciu formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  
www.biegislawno.pl.   

Projekt medalu XXII Biegu Święców

	 Zakończył	się	Plebiscyt	na	Najpopularniejszego	Spor-
towca	Powiatu	Sławieńskiego	2017	roku,	organizowany	
przez	Dziennik	Bałtycki.	W	Szkole	Podstawowej	w	Sta-
rym	Jarosławiu	odbyło	się	podsumowanie	plebiscytu	
oraz	nagrodzono,	wspólnie	z	partnerami	plebiscytowy-
mi,		laureatów	konkursu.Galę	Sportu	swoimi	występami	
uświetnili	uczniowie	SP	w	Starym	Jarosławiu.
	 Z	Miasta	Sławno	w	kategorii	najpopularniejszy	bie-
gacz	pierwsze	miejsce	zajął	Dariusz	Woźniak.	Z	kolei	w	
kategorii	Sportowa	Nadzieja	Młodego	Pokolenia	trzecie	
miejsce	zajął	Jan	Gostomczyk.	Nagrody	na	ręce	laure-
atów	przekazał	Tomasz	Turczyn	–	redaktor	Dziennika	
Bałtyckiego	w	Sławnie	oraz	Krzysztof	Frankenstein	–	
burmistrz	Sławna.	
	 Laureatami	zostąły	osoby,	które	w	każdej	z	kategorii	
uplasowali	się	na	miejscach:	1-3.	

Serdecznie gratulujemy!

Plebiscyt	na	Najpopularniejszego	Sportowca	Powiatu	Sławieńskiego
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Niesamowity	mecz	piłki	ręcznej	z	udziałem	wicemistrzyń	świata!

	 W	marcu	w	sławieńskiej	hali	widowiskowo-
sportowej	doszło	do	niezwykle	ciekawego	me-
czu	piłkarek	ręcznych,	w	którym	zespół	Energii	
AZS	Koszalin	na	co	dzień	występujący	w	PGNIG	
Superlidze	Kobiet,	zmierzył	się	z	drużyną	naro-
dową	Danii	do	lat	20.	Po	wyrównanym	poje-
dynku	zwycięsko	ze	spotkania	wyszła	repre-
zentacja	Danii,	która		wygrała	28-27.
	 Był	to	kolejny	kontakt	z	piłką	ręczną	na	naj-
wyższym	poziomie	w	naszym	mieście.	Oprócz	
znanych	już	z	ekstraligowych	parkietów	zawod-
niczek		Energii	AZS	Koszalin,	tym	razem	sław-
nianie	mogli	obserwować	także	wicemistrzynie	

świata	do	lat	20.	Szczypiornistki	z	Półwyspu	
Skandynawskiego	to	wicemistrzynie	świata	w	
swojej	kategorii	wiekowej	z	turnieju	rozgrywa-
nego	na	Słowacji	w	2016	roku.	Wówczas	w	
wielkim	finale	musiały	uznać	wyższość	Rosji.	
Kadra	Danii	prowadzona	jest	przez	trenera	He-
ine	Eriksena.	Stanowią	bezpośrednie	zaplecze	
seniorskiej	reprezentacji,	która	w	każdej	dużej	
imprezie	bije	się	o	najwyższe	cele	zarówno	na	
starym	kontynencie	jak	i	całym	świecie.
	 Zanim	doszło	do	rywalizacji	obu	drużyn	spo-
tkanie	symbolicznie	otworzył	Krzysztof	Fran-
kenstein	-	burmistrz	Sławna,	który	przywitał	

zawodniczki	i	podziękował	organizatorom	za	
możliwość	oglądania	w	Sławnie	piłki	ręcznej	na	
najwyższym	poziomie.	 Już	po	pierwszym	
gwizdku,	swoje	umiejętności	zawodniczki	z	Da-
nii	potwierdziły	na	parkiecie.	Rozpoczęły	mecz	
od	prowadzenia	3-0	i	prowadzenia	w	meczu	nie	
oddały	do	końca.	Koszalinianki	raz	po	raz	sta-
rały	się	odrabiać	straty	lecz	pierwsza	połowa	
zdecydowanie	należała	do	zawodniczek	Repre-
zentacji	Danii.	Do	przerwy	na	tablicy	widniał	
wynik	15:11.	W	drugiej	połowie	spotkanie	było	
cały	czas	na	styku,	a	przewaga	Dunek	nie	była	
większa	niż	trzy-cztery	bramki.	Pod	koniec	spo-
tkania	koszalinianki	odrobiły	straty,	była	wojna	
nerwów	z	obu	stron.	Widać	było,	że	zawodnicz-
ki	nie	traktują	tego	spotkania	jako	spotkania	to-
warzyskiego	-	świadczą	o	tym	chociażby	liczne	
wykluczenia	i	kartki.	Ostatecznie	zwycięstwo	
odniosła	Reprezentacja	Danii	pokonując	Ener-
gę	AZS	Koszalin	28-27.	
	 Organizatorami	wydarzenia	byli:	Destination	
Mielno,	Urząd	Miejski	w	Sławnie,	Ośrodek	
Sportu	i	Rekreacji	w	Sławnie,	UKS	Lider	Hand-
ball	Sławno,	Energa	AZS	Koszalin	oraz	Repre-
zentacja	Danii	U-20.


