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Bożego Narodzenia,

przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, 
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w nadchodzącym Nowym Roku 2019

Wójt Gminy Sławno
Tadeusz Wojciechowski
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PROJEKT TURYSTYCZNY 
Już niebawem zakończy się realiza-
cja największego projektu turystycznego  
w Gminie Sławno pn. „Wykorzystanie walo-
rów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju 
gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”. 
Projekt współfinansowany jest w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W ramach 
projektu zrealizowano:
- przy ul. Zielonej w Sławnie powstał skatepark, 

plac zabaw i siłownia zewnętrzna oraz zamon-
towano monitoring
- zagospodarowano centrum Sławna poprzez: 
1) utwardzenie terenu przed OSP, zamonto-
wanie stołu do tenisa stołowego, stacjonar-
nych szachów, stojaków na rowery, ławek  
i koszy na śmieci, montaż oświetlenia,
2) zagospodarowanie terenu przy kościele  
w Sławnie poprzez utwardzenie terenu, 
wykonanie ogrodzenia i oświetlenia.

W przyszłym roku zostanie oddany do użytku: 
- GEOPARK z tarasem widokowym wyrobiska 
Owadów wraz z infrastrukturą turystyczną,
- ścieżka pieszo-rowerowa od Owadowa  
do Sławna, 
- oraz ścieżka rowerowa „NATURA”. 
Całkowita wartość projektu wg. umowy  
o dofinansowanie wynosi 10 406 307,70 zł. 
Wnioskowane dofinansowanie 7 151 796,33 zł.
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NOWE MIEJSCE INTEGRACJI W OLSZOWCU

OTWARCIE CENTRUM INTEGRACJI W JÓZEFOWIE

CENTRUM INTEGRACJI W DĄBRÓWCE

9.09.2018 r. w Olszowcu oddano dla lokal-
nej społeczności Centrum Integracji Spo-
łecznej. Projekt pn. „Integracja łączy po-
kolenia w miejscowości Olszowiec” był 
zrealizowany przy udziale środków z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Gmi-
ny Sławno. Ze środków wybudowano altanę  
i zorganizowano spotkanie sportowo - biesiadno 
- rekreacyjne. Większość prac przygotowaw-
czych i porządkowych została wykonana przez 
mieszkańców, gdyż takie były założenia projektu. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt 
gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, soł-
tys wsi Olszowiec Marek Wijata, radny Michał 
Dziubałtowski, sponsorzy, ks. kanonik Adam 
Stępień proboszcz parafii p.w. WNMP w Sławnie 
oraz wikariusz parafii p.w. WNMP w Sławnie 
Tomasz Sztandera, którzy również poświęcili 
nowo powstałe centrum integracji. 

W sobotę 13.09.2018 r. w miejscowości Józefów 
odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Integracji 
Społecznej. W ramach projektu wybudowano al-
tanę oraz zorganizowano spotkanie integracyjne. 
Uroczystego otwarcia centrum dokonali: wójt 
gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, skarbnik 
gminy Mirosława Śmigiel, sekretarz Zbigniew 
Wilk, kierownik referatu Rozwoju i Promocji 
Beata Szlęzak, Radny Rady Gminy Robert Kania 
 i sołtys wsi Leszek Ksyta. Poświęcenia nowo 
powstałego centrum integracji dokonał ks. Jerzy 
Wojnarski proboszcz parafii w Zachorzowie. 

Mieszkańcy sołectwa Dąbrówki wystąpili  
z inicjatywą i prośbą o zagospodarowanie prze-
strzeni, która byłaby miejscem spotkań lokalnej 
społeczności. Dlatego także w tej miejscowości 
w ramach projektu pn. „Od maluszka do sta-
ruszka integracja łączy pokolenia” we wrześniu 
otwarto Centrum Integracji Społecznej. Przy 
udziale środków z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Łódzkiego oraz Gminy Sławno, wybu-
dowano altanę oraz zorganizowano spotkanie 
sportowo - biesiadno - rekreacyjne. W realiza-
cję projektu zaangażowali się prawie wszyscy 
mieszkańcy, którzy licznie przybyli na spotkanie 
integracyjne. Uroczystego otwarcia centrum 
dokonali: Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojcie-
chowski, sołtys wsi Zygmunt Chachuła i Radny 
Marcin Ściubeł. Dla wszystkich uczestników 
spotkania były przygotowane przez miejscowe 
gospodynie przepyszne potrawy, które kusiły nie 
tylko wspaniałymi zapachami ale również piękną 
dekoracją. Wspólne biesiadowanie, pieczenie 
kiełbasek przy ognisku i aktywna rozrywka na 
świeżym powietrzu były wspaniałą zabawą dla 
wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości.
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ODDANIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SŁAWNIE

SIEĆ KANALIZACYJNA

BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI KOZENIN

W dniu 17.11.2018 r. została oddana do użytku 
rozbudowana hala sportowa przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sław-
nie. Inwestycję zrealizowano w ramach zadania 
pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia 
ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Sławnie” w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Zadanie polegało na rozbudowie 
sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą na potrzeby działalności edukacyjnej 
oraz zakupie wyposażenia dydaktycznego do 
sal: językowej, matematyczno – informatycznej 
i eksperymentalnej. Docieplona została również 
elewacja istniejącej sali gimnastycznej. War-
tość inwestycji zrealizowano za kwotę 2 450 
482,10 zł. Przybyłych na uroczystość powitała 
Dyrektor Szkoły Pani Marzenna Skowrońska. 
Następnie głos zabrał włodarz gminy - Pan 

Wykonano zadanie pn.: „Budowa sieci kana-
lizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: 
Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz 
sieci wodociągowej z przyłączem w miejsco-
wości Kunice”. Wykonawcą była firma ,,BIN-
STAL”, która zrealizowała zadanie za kwotę  

W miesiącu lipcu w Urzędzie Gminy w Sław-
nie podpisana została umowa na budowę 
budynku OSP z Wykonawcą - Firmą Usługi 
Remontowo – Budowlane z Opoczna repre-
zentowaną przez: Krzysztofa Guldzińskiego. 
Budynek zaprojektowano w technologii tra-
dycyjnej murowanej. Inwestycję wykonano 
za kwotę 586 116,70 zł

Tadeusz Wojciechowski, inicjator rozbudowy 
hali sportowej, który dołożył wszelkich starań, 
aby dzieci i młodzież mogły cieszyć się tym 
pięknym obiektem. Oficjalnego otwarcia doko-
nano symbolicznym aktem przecięcia wstęgi 
oraz poświęcenia hali i nowych pomieszczeń. 
Podczas uroczystości słowa uznania i gratulacje 
przekazali zaproszeni goście, a w szczególności 
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan 
Dariusz Klimczak, Dziekan Dekanatu Żarnow-
skiego ks. Adam Myszkowski, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie druh 
Antoni Kotusiewicz, rodzice, uczniowie i na-
uczyciele. Wyrazem wdzięczności i uznania za 
wysiłek włożony w powstanie nowoczesnego 
obiektu było wręczenie znakomitym gościom 
kwiatów i słodkich upominków.

3 063 893,10 zł. Nadzór inwestorski nad re-
alizacją inwestycji pełniło Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo Handlowe Maciej 
Okrój za kwotę 17 958,00 zł. Operacja typu 
,,Gospodarka wodno - ściekowa’’ w ramach 
poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii’’ objęto Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

25 LAT RADIA PLUS
We wrześniu odbyła się uroczysta gala  
z okazji jubileuszu 25 lecia Radia Plus Radom.  
W gali uczestniczył Wójt Gminy Sławno Tadeusz 
Wojciechowski oraz zespoły: Róża z Gawron  
i Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Kuniczanka. 
Delegacja z Gminy Sławno z tej okazji złożyła 
serdeczne życzenia oraz przekazała tradycyjny 
bochen chleba na ręce ks. biskupa Henryka 
Tomasika oraz dyrektora Radia Plus ks. Jacka 
Wieczorka.
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Boisko Psary

Boisko Józefów Boisko Tomaszówek

Boisko Popławy

Wykonano przebudowę drogi gminnej w miej-
scowościach Prymusowa Wola - Grążowice 
na odcinku o długości 950 mb o przekroju 

W listopadzie br. przy udziale środków z budżetu 
województwa łódzkiego, oddano do użytku 
ogólnodostępne, wielofunkcyjne boiska spor-
towe w miejscowościach PSARY i POPŁAWY. 
Wykonawcą zadania była firma 3K Sp. z o.o.  
z Radomia. Inwestycja objęła wykonanie: 
1) boisk o wymiarach 15x30 m –450m2

GOSPODARKA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRYM WOLA-GRĄŻOWICE

BOISKA SPORTOWE – PSARY i POPŁAWY

daszkowym i szerokości jezdni 4,5 mb. Zadanie 
zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. z Piotr-

kowa Tryb. za kwotę 275 692,62 zł. przy udziale 
środków z budżetu Województwa Łódzkiego.

2) Kostka brukowa –112 m2
3) Wyposażenie: 
a) boiska do piłki siatkowej
b) boiska do tenisa
c) boiska do piłki ręcznej
d) trybuny sportowe na 25 miejsc siedzących 

Wykonawca zrealizował inwestycję za kwo-
tę 415 740,00 zł. Boiska sportowe w takim 
samym zakresie oddano także do użytku  
w miejscowościach Józefów i Tomaszówek. 
Łączna wartość obu inwestycji stanowi kwotę 
421.072,05zł z budżetu gminy.
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DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE I GMINNE SŁAWNO 2018

 Wspaniała atmosfera towarzyszyła 
tegorocznym dożynkom wojewódzkim i gmin-
nym, które odbyły się w niedzielę 26 sierpnia 
2018 r. Uroczystości rozpoczęły się dzięk-
czynną mszą św. w kościele p.w. W.N.M.P. 
w Sławnie, którą sprawowali: ks. biskup Hen-
ryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej, 
ks. kan. Adam Stępień – proboszcz parafii w 
Sławnie, ks. Henryk Wójcik – Proboszcz parafii 
w Białaczowie, ks. Andrzej Wróblewski - Pro-
boszcz Parafii w Kamieniu, ks. Ryszard Styl-
ski - Proboszcz Parafii w Kunicach, ks. Jerzy 
Wojnarski - Proboszcz Parafii w Zachorzowie  
i ks. Tomasz Sztandera - wikariusz Parafii  
w Sławnie. Po zakończonej mszy św. barwny 
korowód dożynkowy przeszedł na plac przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie, gdzie 
odbyły się dalsze obchody święta plonów. 
 Wójt Tadeusz Wojciechowski, przywi-
tał serdecznie zaproszonych gości min: parla-
mentarzystów, przedstawicieli Urzędu Marszał-
kowskiego, starostów, burmistrzów, wójtów 
z sąsiadujących gmin, Radnych Rady Gminy 
Sławno, wystawców, a szczególnie rolników z 
terenu województwa łódzkiego i mieszkańców 
gminy. Oficjalne otwarcie nastąpiło z momentem 
przekazania bochnów chleba, symbolu urodzaju 
i dostatku oraz szacunku i oddania, przez sta-
rostów dożynek na ręce Wicemarszałka Woje-
wództwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego oraz 
Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego. 
 Starostami w tym roku byli: Zo-
fia Bińczyk mieszkanka wsi Ostrożna, któ-
ra wraz z mężem i trzema córkami prowadzi 
gospodarstwo rolne częściowo odziedziczone  
po rodzicach męża. Natomiast starosta Wojciech 
Ogłoziński jest mieszkańcem wsi Prymusowa 
-Wola, absolwent Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Wraz z rodzicami 
prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 
75,00 ha z czego 20 ha to grunty dzierżawione. 
Żona Pana Wojciecha prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Razem wychowują 
dwóch synów. 
 Pięknie wykonany z tegorocznych zbóż 
i ziół wieniec dożynkowy został ośpiewany przez 
zespoły folklorystyczne z terenu Gminy Sławno,  
a wręczyli go przedstawiciele mieszkańców gmi-

KULTURA

ny Sławno: Krzysztof Michalski – Radny Rady 
Gminy Sławno, Michał Dziubałtowski – Radny 
Rady Gminy Sławno, Dariusz Peła – sołtys so-
łectwa Antoninów ,Leszek Ksyta sołtys sołectwa 
Józefów. Wieniec dla ks. biskupa Henryka To-
masika Ordynariusza Diecezji Radomskiej prze-
kazali: Gabriela Pietrzyk – przewodnicząca KGW  
w Wygnanowie, Maria Składowska – przewod-
nicząca KGW w Antoniówce, Anna Wiktorowicz 
– przewodnicząca KGW w Grążowicach i Anna 

Panfil – sołtys sołectwa Zachorzów Kolonia. Na 
ręce parlamentarzystów, księży, przedstawicieli 
samorządu województwa łódzkiego, przedstawi-
cieli samorządu gmin ościennych, przedstawi-
cieli służb mundurowych oraz przedsiębiorców 
i sponsorów wójt przekazał bochny chleba  
i serdecznie podziękował za owocną współpracę 
na rzecz rozwoju gminy. 
 W tegorocznych dożynkach stoiska wy-
stawiały powiaty i gminy z terenu województwa 
łódzkiego oraz sołectwa z gminy Sławno: Anto-
niówka, Antoninów, Bratków, Dąbrowa, Gawrony, 
Grążowice, Grudzeń Las, Grudzeń Kol. Józefów, 
Kamień, Kozenin, Kunice, Kamilówka, Ostrożna, 
Owadów, Olszowiec, Popławy, Prymusowa Wola, 
Sławno, Sławno Kol., Szadkowice, Trojanów, To-
maszówek, Unewel, Wygnanów, Wincentynów, 
Zachorzów, Zachorzów Kol. Część artystyczną 
rozpoczął występ zespołu „CLASSIC”, następ-
nie „Kabaret pod Wyrwigroszem” oraz wystę-
py zespołów folklorystycznych z terenu: Róża  
z Gawron, Słowiki ze Sławna, Kozenianka z Koze-
nina, Niebowianki z Wincentynowa, Kamienianka  
z Kamienia. Gościnnie wystąpił także zespół śpie-
waczy „Wrzosy” z Warszkowa z województwa 
zachodniopomorskiego. Uroczystości dożynkowe 
zwieńczyła zabawa ludowa do późnych godzin 
wieczornych, a w przerwie odbył się pokaz tańca 
z ogniem.
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DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

NAGRODA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANDRZEJKOWO W PRYMUSOWEJ WOLI

W dniach 15 - 16 września w Spale odbyły się 
Dożynki Prezydenckie. Główne uroczystości 
rozpoczęły się w niedzielę mszą św. w Kaplicy 
Polowej AK, po niej para prezydencka w asyście 
starostów i korowodu dożynkowego przeszła na 
teren Centralnego Ośrodka Sportu. W dożynkach 
uczestniczyła delegacja z gminy Sławno, której 
grupę wieńcową reprezentowali: Wójt Gminy 
Tadeusz Wojciechowski, zespół folklorystyczny 
Róża z Gawron, Przewodnicząca Rejonowej  
i Gminnej Rady KGW Marianna Śmiechowska 
oraz dh Mirosław Dorożko z OSP w Kamieniu. 
Podczas Dożynek na scenie zaprezentowały 
się zespoły z terenu gminy: Słowiki ze Sławna, 
Kozenianka z Kozenina oraz Róża z Gawron.  

W dniu 16 października br. w łódzkim Domu 
Kultury w Łodzi odbyła się uroczysta gala, pod-
czas której zostały wręczone nagrody Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. 
Wśród tegorocznych laureatów znalazł się dzie-
cięcy zespół wokalno – taneczny „KUNICZAN-
KA” działający przy Szkole Podstawowej im.  
W. i H. Ossowskich w Kunicach z gminy Sław-
no. Nagrodę Sejmiku wręczyli Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur 
oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego 
Artur Bagieński. Dziecięcy zespół KUNICZANKA 
działa od 2007 roku zdobywając wiele nagród  
i wyróżnień, promuje Gminę Sławno i Woje-
wództwo Łódzkie.

24 listopada w strażnicy OSP w Prymusowej 
Woli odbyły się „Andrzejki”, których organizato-
rami byli: Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury  
w Sławnie oraz Gminna Rada KGW. „Andrzejki” od 
dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb 
i jak mówi stare, polskie przysłowie „Na świę-
tego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Wróżb 
nie było, ale była okazja do integracji członkiń  
z 18 KGW i zaproszonych gości. Imprezę swoją 
obecnością zaszczycili: wójt – Tadeusz Wojcie-
chowski, skarbnik- Mirosława Śmigiel, sekretarz- 
Zbigniew Wilk, radni, kierownicy poszczególnych 
referatów z Urzędu Gminy , kierownicy jednostek 
organizacyjnych, dyrektorzy szkół i Prezes Za-
rządu Gminnego ZOSP RP - Zbigniew Kotusie-
wicz, prezesi jednostek OSP oraz przedsiębiorcy. 
Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Marianna 
Śmiechowska oraz przewodniczące KGW pogra-
tulowały Panu Tadeuszowi Wojciechowskiemu 
ponownego wyboru na wójta. Gratulacje złożyły 
także Panu Stanisławowi Zdulskiemu, który został 
wybrany na przewodniczącego Rady Gminy 
Sławno, a także Pani Beacie Szlęzak za objęcie 
stanowiska zastępcy Wójta. Imprezę uświetnił 
występ zespołu „Niebowianki” z Wincentynowa, 

KULTURA

prezentowały się także kapele ludowe, które 
porywały zebranych do wspólnego śpiewania. 
Klimat imprezy był tradycyjnie andrzejkowy. 
Wesoła muzyka, zabawa taneczna oraz jak zwykle 
smakowite potrawy, przekąski i ciasta, które 
przygotowały panie z KGW, sprawiły że uczest-
nicy sobotniego wieczoru spędzili go w bardzo 
miłej atmosferze.
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100– LECIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
im. W. i H. OSSOWSKICH W KUNICACH
W sobotę 22 września odbyły się uroczysto-
ści 100–lecia Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Kunicach na które przybyło wielu zaproszonych 
gości, przyjaciół szkoły, rodziców i uczniów. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą od-
prawioną w miejscowym kościele, a główne 
obchody miały miejsce na placu przed szkołą, 
a potem na sali gimnastycznej. Zebranych go-
ści, a wśród nich Wicemarszałka Województwa 

Łódzkiego Artura Bagieńskiego, Wójta Gminy 
Sławno Tadeusza Wojciechowskiego, Starostę 
Powiatu Opoczyńskiego Józefa Roga, st. wizytator 
Kuratorium Oświaty w Łodzi P Grażynę Haraśną, 
Radnych Rady Gminy Sławno, przedstawicieli 
rodziny Ossowskich, kombatantów, emeryto-
wanych nauczycieli oraz absolwentów szkoły, 
przywitała dyrektor placówki Beata Chrustowicz. 
Pani dyrektor przedstawiła krótki rys historyczny 

EDUKACJA

szkoły oraz podziękowała wszystkim za wkład  
w jej rozwój. Przebieg tej niezwykłej uroczystości 
wzbogacił montaż słowno–muzyczny w wyko-
naniu uczniów oraz występ dziecięcego zespołu 
pieśni i tańca „Kuniczanka”.
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DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ W ZACHORZOWIE
W czwartek 18 października 2018 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Zachorzowie odbyło się 
gminne Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość 
zgromadziła wszystkich dyrektorów szkół i na-
uczycieli z terenu gminy, również emerytowanych, 
przedstawicieli sanepidu i Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej, radnych rady Gminy Sławno, 
pracowników Urzędu Gminy, kierowników jed-
nostek organizacyjnych, miejscowych służb oraz 
przedsiębiorców. Gości przywitał dyrektor szkoły 
w Zachorzowie – Doroteusz Bugaj, który w swym 
wystąpieniu podkreślił, że tylko dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu i wsparciu organu prowadzącego 

w gminie Sławno funkcjonuje aż osiem szkół  
w tym cztery z oddziałami przedszkolnymi- 
wszystkie doskonale wyposażone, dysponują-
ce boiskami, placami zabaw i nowoczesnym 
sprzętem edukacyjnym. Podczas uroczystości 
głos zabrał wójt gminy Tadeusz Wojciechowski, 
przedstawiając dane dotyczące nakładów gminy 
na funkcjonowanie szkół wobec niewystarczającej 
subwencji oświatowej. Tradycyjnie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej dyrektorów i zasłużonych 
nauczycieli wyróżniono nagrodami finansowymi. 
Podczas uroczystości podziękowania odebrały 
również osoby, które wspierają oświatę min: 

EDUKACJA

wójt, pracownicy urzędu i jednostek organiza-
cyjnych, radni, lokalni przedsiębiorcy i księża. 
Korzystając z obecności wielu osób zasłużo-
nych dla gminy Sławno, wójt wręczył medale  
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Zwieńczeniem uroczystości był program 
artystyczny w wykonaniu uczniów miejscowej 
szkoły, przygotowany pod kierunkiem Agnieszki 
Cieślikiewicz i Joanny Stępień. Uczniowie za-
prezentowali swoje talenty wokalne, taneczne,  
a przede wszystkim aktorskie.
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XIII WOJEWÓDZKA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE
Na kompleksie boisk sportowych przy Zespole 
Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli  
odbyła się XIII Wojewódzka Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie, której organi-
zatorami byli: Marszałek Województwa Łódzkie-
go, Regionalne Centrum Polityki Społecznej oraz 
Gmina Sławno. Uroczystego otwarcia dokonali 
Dyrektor RCPS w Łodzi Anna Mroczek oraz 
Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski. 
Do rywalizacji przystąpiło 530 zawodników  
z 51 ośrodków działających na terenie Woje-
wództwa Łódzkiego. Rozegrano 10 konkurencji 
lekkoatletycznych oraz 3 na wózkach. Zawody 
zakończyły się wręczeniem medali i dyplomów 
dla najlepszych zawodników. Po zmaganiach 
sportowych było wspólne biesiadowanie gry  
i zabawy dla uczestników olimpiady, które 
trwały do późnych godzin popołudniowych.

SPORT
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DESANT W SŁAWNIE
Pod patronatem honorowym Ministra Obrony 
Narodowej Mariusza Błaszczaka w dniach 
17 - 20 maja 2018 r. na obiektach i przy 
współudziale 25. BKPow. w Tomaszowie Ma-
zowieckim oraz wójta Gminy Sławno, odbyły 
się XXIV Spadochronowe Mistrzostwa ZPS 
w Wieloboju Spadochronowym, w ramach 
którego przeprowadzone zostały również VI 
Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Desantowym 
o Puchar Dowódcy Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych im. gen. broni Tadeusza Buka. 
Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski 
ufundował trzy puchary dla najlepszej drużyny 
wojskowej, najlepszego zawodnika w kate-
gorii spadochrony szybkie i najlepszego za-

SPORT

wodnika w kategorii spadochrony klasyczne. 
Zgodnie z postanowieniem ZG ZPS w czasie 
zawodów byli uhonorowani specjalnymi na-
grodami zawodnicy cywilni i wojskowi, którzy 
wykonali 100, 200. itd. skok ze spadochro-
nem. Było to symboliczne uczczenie przez 
ZPS 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Rozstrzygnięto również zawody 
spadochronowe o Puchar Wójta. Pierwsze 
miejsce w celności lądowania w klasyfikacji 
spadochrony klasyczne zajął Andrzej Nalepa, 
a w kategorii spadochrony szybkie zwyciężył 
Tomasz Pomianowski. Dla mieszkańców 
gminy Sławno, była to niepowtarzalna okazja 
poznać na czym polega spadochroniarstwo 

wojskowe i cywilne. Mogli z bliska zobaczyć 
jak składa się spadochron, jak należy przy-
gotować się do skoku. Że spadochroniar-
stwo nie jest łatwe, niech świadczy fakt, że  
w czasie jednego wylotu, aż 10 zawodników 
wylądowało poza wyznaczonym obszarem, 
ponieważ źle określili kierunek i siłę wiatru. 
Wszystko się dobrze skończyło ale to pokaza-
ło, jak trudny jest to sport. Organizatorzy mają 
nadzieję, że uda się tę imprezę powtórzyć za 
rok a może wejdzie ona na stałe w kalendarz 
imprez organizowanych w Sławnie.
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JUBILEUSZ 90-LECIA OSP W KAMIENIU
5 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Ka-
mieniu obchodziła Jubileusz 90-lecia swojego 
istnienia. . Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą odprawioną w intencji strażaków przez 
kapelana gminnego strażaków ks. Andrzeja 
Wróblewskiego, proboszcza parafii w Ka-
mieniu. Dalsza część uroczystości odbyła 
się na placu przed Domem Ludowym gdzie 
zaproszonych gości powitał prezes OSP  
w Kamieniu Arkadiusz Gawin. W uroczystości 
jubileuszowej udział wzięli miedzy innymi: 
Artur Bagieński Wicemarszałek Województwa 
Łódzkiego, dh Tadeusz Wojciechowski Wójt 
Gminy Sławno Honorowy Członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, 
dh Józef Róg Starosta Powiatu Opoczyńskie-
go Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Opocznie, bryg. Andrzej Śpiewak 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Opocznie, Jarosław Kabat Leśniczy 
Leśnictwa Dąbrowa, Arkadiusz Knap Przewod-
niczący Rady Gminy Sławno, dh Stanisław 
Wiktorowicz Honorowy Komendant ZOSP RP 
w Sławnie, dh Antoni Zbigniew Kotusiewicz 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Sławnie, kpt. Grzegorz Krakała Komendant 
Gminny ZOSP RP w Sławnie. Dh Krzysz-
tof Wiktorowicz naczelnik OSP w Kamieniu 
przedstawił rys historyczny istnienia jednostki.  

W dalszej części dh Arkadiusz Gawin Prezes 
OSP w Kamieniu, dh Stanisław Zawada Wice-
prezes OSP w Kamieniu i dh Krzysztof Wiktoro-
wicz naczelnik OSP w Kamieniu przekazali listy 
z podziękowaniami dla osób, którzy wspierali 
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, a tym 
samym przyczynili się do jej rozwoju. Z okazji 
pięknego jubileuszu życzenia złożył Wójt Gmi-
ny Sławno Pan Tadeusz Wojciechowski i na 
ręce prezesa OSP w Kamieniu i dh Stanisława 
Wiktorowicza Honorowego Komendanta ZOSP 
RP w Sławnie przekazał pamiątkowe ryngrafy 
i wiązanki kwiatów. Po ciepłych słowach Pana  

GMINA SŁAWNO Z WIZYTĄ W SŁAWNIE
W dniach 15-17 czerwca delegacja z gminy 
Sławno składająca się z przedstawicieli członkiń  
Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysów, dh straża-
ków, pracowników Urzędu Gminy oraz Gmin-
nego Ośrodka Kultury w ramach współpracy 
uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Gminy 
Sławno woj. zachodniopomorskie. Samorządy 
podzieliły się doświadczeniami i przedstawiły 
rozwój swych gmin w prezentacjach multi-
medialnych. Dziękując za miłe przyjęcie Wójt 
Gminy Tadeusz Wojciechowski zaprosił do 
odwiedzenia ziemi sławieńskiej oraz zapewnił 
o dalszej współpracy między samorządami.

INFORMACJE

Tadeusza Wojciechowskiego druhowie stra-
żacy z OSP w Kamieniu przyjmowali również 
życzenia od innych osób uczestniczących  
w uroczystości. Całość spotkania umilił występ 
zespołu ludowego Kamienianka z Kamienia. 
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NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP W SŁAWNIE

100 LAT OSP w SŁAWNIE

10 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Sław-
nie nastąpiło uroczyste przekazanie wyposaże-
nia dla jednostek OSP z ternu gminy Sławno, 
zakupionego w ramach realizacji zadań z Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej–Funduszu Sprawiedliwo-
ści. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa 
medycznego będą niezbędne do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach 
zadania zakupiono:1/ agregat zasilający do 

30 września 2018 roku na placu przed strażnicą 
OSP w Sławnie odbyła się uroczystość z okazji 
jubileuszu 100 – lecia powstania jednostki OSP 
w Sławnie. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele parafialnym p.w. WNMP  
w Sławnie, którą celebrował ks. Adam Stańdo 
– kapelan wojewódzki strażaków w asyście ks. 
Leszka Sokoła – kapelana powiatowego straża-
ków, ks. Andrzeja Wróblewskiego – kapelana 
gminnego strażaków oraz księży z terenu gminy 
Sławno. Po mszy świętej poczty sztandarowe 
i pododdziały OSP prowadzone przez orkiestrę 
dętą OSP w Zawadzie przemaszerowali na plac 
przy OSP w Sławnie. Na uroczystości przybyli: 
Artur Bagieński – Wicemarszałek Województwa 
łódzkiego, druh Tadeusz Cisowski – Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Łodzi, były zastępca Dowódcy Wojsk Aero-
mobilnych – płk w stanie spoczynku Wiesław 
Kałkowski, druh Józef Róg – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, 
Komendę PSP Pożarnej w Opocznie reprezen-
towali bryg. Józef Pacan – Komendant Powia-
towy PSP w Opocznie, bryg. Dariusz Rzepka 
– dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, 
oraz kpt Agnieszka Wojciechowska – Naczelnik 
Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzow-
skiego. Na uroczystość przybyli również byli 
Komendanci Powiatowi PSP w Opocznie:  
st. bryg. Stanisław Sagalara i st. bryg. Antoni 
Rutowicz oraz Wójt Gminy Żarnów Krzysztof 
Nawrocki radni Rady Gminy Sławno na czele 
z Arkadiuszem Knapem – Przewodniczącym 
Rady Gminy w Sławnie, sołtysi, sponsorzy 
i sympatycy strażaków. Samorząd Gminny 
reprezentowali: Tadeusz Wojciechowski – Wójt 
Gminy Sławno wraz z sekretarzem, skarbnikiem 
Gminy, kierownikami Referatów Urzędu Gminy 
i kierownikami Jednostek Organizacyjnych. 
W uroczystości uczestniczyli także strażacy 
ochotnicy z pozostałych jednostek OSP funk-
cjonujących na terenie gminy Sławno oraz 
delegacje OSP w Mniszkowie , delegacja OSP 
w Paradyżu, Gapininie, Żarnowie oraz delegacja 
OSP w Wygnanowie. Wśród zaproszonych 
druhów nie zabrakło również Jana Melki – Pre-
zesa Honorowego Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Sławnie i Komendanta Honorowego 
ZOSP w Sławnie dhStanisława Wiktorowicza. 

INFORMACJE

narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. 
ATO, hydrauliczne nożyce do cięcia oraz ze-
staw węży hydraulicznych o długości 10 m 
dla OSP w Prymusowej Woli, 2/ defibrylator 
dla OSP w Sławnie i w Kamieniu, 3/ pilarki 
do drewna dla OSP w Olszowcu i w Zacho-
rzowie-Kolonii. Koszt całkowity wyposażenia 
to kwota 61.619,42zł., w tym dofinansowa-
nie ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
61.003,23zł, wkład z budżetu gminy stanowi 
kwotę 616,19zł.

Podczas uroczystości Uchwałą Prezydium 
Zarządu Głównego ZOSP RP Złotym Znakiem 
Związku odznaczony został Stanisław Tępiń-
ski oraz jednostka OSP w Sławnie. Złotym 
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa od-
znaczone zostały jednostki OSP w Olszowcu  
i Kunicach. Srebrnym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa odznaczona została jed-
nostka OSP w Szadkowicach oraz dh: Paweł 
Kwiatkowski – OSP Kamień, Przemysław Szy-
mański OSP Kamień, Robert Pacholski – OSP 
Sławno, Piotr Karasiński – OSP Sławno, Andrzej 
Poddębniak – OSP Kunice. Brązowym Meda-
lem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni 
zostali: Robert Filipczak – OSP Sławno, Karol 
Sobczyk – OSP Sławno, Roman Musiał – OSP 
Kamień, Jarosław Dąbrowski – OSP Kamień, 
Sebastian Zawada – OSP Kamień. Odznaką 
Wzorowy Strażak odznaczeni zostali: Paweł 
Filipczak – OSP Sławno, Dominik Filipczak – 
OSP Sławno, Maciej Kucharski – OSP Sławno, 
Jakub Bińczyk – OSP Sławno, Bartłomiej Sztaba 
– OSP Sławno, Dariusz Lenarcik – OSP Kamień, 
Piotr Sobczyk – OSP Kamień, Paweł Bielas 
– OSP Kamień, Damian Winiarski – OSP Ka-
mień, Łukasz Piasecki – OSP Kamień.Po wrę-
czeniu odznaczeń przekazano podziękowania  
i wręczono pamiątkowe upominki. W sposób 

szczególny Prezes jednostki OSP w Sławnie 
podziękował wieloletniemu członkowi OSP  
w Sławnie Panu Tadeuszowi Wojciechowskie-
mu. Uroczystość została zakończona defiladą 
z udziałem pocztów sztandarowych.
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GMINNE ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2018 r. w Sławnie odbyły się 
obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się 
o godzinie 12.00 Mszą Świętą w intencji oj-
czyzny w kościele  p.w. W.N.M.P w Sławnie, 
którą odprawił proboszcz parafii ks. kan. Adam 
Stępień. W swej homilii podkreślił, że “Święto 
Niepodległości” jest świętem pamięci tych, 
którzy przelaną krwią, nauką i pracą spowo-
dowali, że Polska po 123 latach niewoli stała 
się znów niepodległym, suwerennym pań-
stwem. W uroczystościach udział wzięli: władze 
Gminy Sławno, Radni Rady Gminy, Poczty 
Sztandarowe Jednostek OSP i szkół z terenu 
gminy Sławno, Poczet Sztandarowy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Solidarności Rolników 
Indywidualnych, przedstawiciele KGW i zespo-
łów folklorystycznych, delegacje ze szkół, pra-
cownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy gminy 
Sławno. Po Mszy Św. uformowany orszak 
na czele z Kompanią Honorową 25 Batalionu 
Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej  
w Tomaszowie Maz. przemaszerował pod 
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
nastąpiło uroczyste odegranie hymnu pań-
stwowego. Następnie Wójt Gminy Tadeusz 
Wojciechowski wygłosił przemówienie okolicz-

INFORMACJE

nościowe nawiązując do wydarzeń sprzed 100 
lat, gdy po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita 
znów pojawiła się na mapach Europy spełniając 
marzenia Polaków urodzonych i wychowanych 
pod zaborami. Pod pomnikiem Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyły 
następujące delegacje: przedstawiciele władz 
samorządowych i jednostek organizacyjnych 
gminy, placówek oświatowych, reprezentantów 
służb mundurowych, Zarządu Gminnego OSP, 
PSL , KGW, i zespołów folklorystycznych oraz 
harcerzy.
Nie zabrakło również Niepodległościowego 
Apelu Pamięci i Salwy Honorowej po której 
wójt wręczył medale okolicznościowe z okazji 
100 – Rocznicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Uroczystości uświetniła Kompania 
Honorowa z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej 
w Tomaszowie Mazowieckim. Po oficjalnych 
uroczystościach przy ul .Zielonej 2 nastąpiło 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 Roczni-
cę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  
i oddanie kompleksu rekreacyjnego projektu 
pn. „Wykorzystanie walorów turystycznych  
i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycz-
nej w Gminie Sławno”
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I SESJA RADY GMINY SŁAWNO
I sesję kadencji 2018-2023, Rady Gminy Sław-
no, zwołaną przez Komisarza Wyborczego  
w Skierniewicach otworzył radny - senior, Pan 
Stanisław Zdulski. Wszyscy radni przed przy-
stąpieniem do wykonywania mandatu radnego 
złożyli ślubowanie. Następnie Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej w Sławnie Pani 
Dorota Kamińska i Wiceprzewodnicząca Pani 
Karina Kopacz wręczyły wszystkim radnym 
zaświadczenia o wyborze. Kolejnym punktem 
sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gmi-
ny. Zgłoszono jednego kandydata w osobie 
Pana Stanisława Zdulskiego, który w głoso-
waniu tajnym jednogłośnie został wybrany 
na Przewodniczącego Rady Gminy Sławno. 
Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Pan 
Tadeusz Wojciechowski, któremu zaświadcze-
nie o wyborze wręczyła również Pani Dorota 
Kamińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej i Pani Karina Kopacz – Wiceprze-
wodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Rada 
Gminy dokonała także wyboru Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy, zgłoszono kandyda-
turę Pani Marty Nowak-Jędrzejewskiej, którą 
w wyniku głosowania tajnego, jednogłośnie 
wybrano na Wiceprzewodniczącą Rad Gminy 
Sławno. Wójt Gminy przedstawił również swoje 

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018
12 października 2018 r. w budynku OSP  
w Sławnie odbyło się uroczyste podsumowanie 
kadencji 2014 – 2018. Była to doskonała oka-
zja do zaprezentowania zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych oraz najważniejszych wydarzeń 
dla Samorządu Gminy Sławno. Wśród licznie 
przybyłych gości w uroczystym podsumowa-
niu uczestniczył Wicemarszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego Artur Bagieński, z-ca dyrektora 
Kultury i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim  
w Łodzi Hieronim Hubar, przedstawiciele Woj-
ska Polskiego, księża, przedstawiciele służb  
i instytucji powiatowych, przedsiębiorcy, byli 
i obecni: radni rady gminy Sławno, sołtysi, 
przewodniczące KGW, twórcy ludowi, przed-
stawiciele kapel ludowych, starostowie doży-
nek gminnych, działacze społeczni, naczelnicy  
i prezesi OSP, a także obecni i emerytowani 
dyrektorzy szkół, pracownicy i emerytowani 
pracownicy Urzędu Gminy Sławno oraz jed-
nostek organizacyjnych. W ramach podzięko-
wania za współpracę i swój wkład w rozwój 
gminy, wójt Tadeusz Wojciechowski przyznał 
okolicznościowe pamiątkowe medale upamięt-
niające 100 - rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

INFORMACJE

zarządzenie o powołaniu z dniem 22 listopada 
2018r. Pani Beaty Szlęzak na stanowisko Za-
stępcy Wójta Gminy Sławno. W skład obecnej 
Rady Gminy Sławno wchodzą: Mariusz Śmigiel, 
Daniel Mazur, Sylwester Chmal, Marek Antosik, 
Agnieszka Błaszczyk, Piotr Szczodry, Mate-
usz Szumielewicz, Grzegorz Mikucki, Gabriela 
Krajewska, Piotr Cieślikiewicz, Józef Kędziora, 
Paweł Morawski, Piotr Biskup. 



URZĄD GMINY W SŁAWNIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno

Wersja elektroniczna dostępna na stronie: 
www.ugslawno.pl

Ośrodek Zdrowia w Szadkowicach
tel. (44) 754-47-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
tel. (44) 755-17-88
tel. (44) 755-18-54

Urząd Gminy w Sławnie
tel. (44) 755-18-50
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl 

Ośrodek Zdrowia w Sławnie
tel. (44) 754-47-02

WYDAWCA:

SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
ZA WSPÓŁPRACĘ W MIJAJĄCEJ KADENCJI 2014-2018:

Radnym Rady Gminy Sławno,

Parlamentarzystom,

Sejmikowi, Zarządowi oraz pracownikom Samorządu Województwa 

Łódzkiego, Zarządowi oraz pracownikom Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego oraz Powiatowym Służbom i Instytucjom,

Dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkół,

Księżom proboszczom i wikarym,

Sołtysom oraz Przewodniczącym Rad Sołeckich,

Druhom Strażakom,

Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich,

Działaczom oraz zawodnikom Klubów Sportowych,

Sponsorom,

Przedsiębiorcom,

Inwestorom,

Mediom,

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, przyjaciołom oraz sympatykom Gminy Sławno

i tym, którzy na co dzień wspierali działania samorządu gminy.

Wójt Gminy Sławno

Tadeusz Wojciechowski


