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seniorzy chcą mówić
jednym głosem
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spoRt
Udany miniony sezon kolarski
zawodniczek BCM Nowatex
Ziemia Darłowska i wspaniały
początek obecnego.

Plaże w Darłówku
będą latem dostępne
Nie tylko cała plaża w Darłówku Zachodnim
ale również 1100 metrów plaży w Darłówku
Wschodnim będzie w wakacje udostępnione
dla mieszkańców i turystów.
Najczęściej uczęszczana przez
wczasowiczów plaża między hotelem Apollo a przejściem z terenu
„Patelni” jak co roku normalnie zapełni się spragnionymi morskich
i słonecznych kąpieli. Takie zapew-

nienia składa wykonawca robót
zabezpieczających brzeg morski.
Najprawdopodobniej wyłączona z eksploatacji będzie plaża
na wschód od „Patelni”, w kierunku jeziora Kopań.

– W związku z tym na miejskim odcinku plaży wschodniej
może trzeba będzie plażowe ręczniki i leżaki rozkładać trochę bliżej
siebie – żartuje burmistrz Arkadiusz Klimowicz. – Ale z pewno-

ścią wszyscy się pomieszczą. Oby
tylko słoneczne lato dopisało…
Zamieszanie wokół darłowskich plaż powstało w wyniku
wyemitowania w ogólnopolskim
paśmie TVP Info reportażu red.

Mateusza Kopyłowicza, który sugerował, że darłowskie plaże
latem będą zamknięte. Darłowski
ratusz oficjalnie zdementował te
nieprawdziwe informacje i złożył
w tej sprawie oficjalny protest. ❚

Medal – nowa
pamiątka
Medal z herbem miasta na
awersie i fontanną z Rybakiem na rewersie – to nowa
pamiątka szykowana dla turystów
odwiedzających Darłowo w tym roku.
Medal po raz pierwszy szerszemu gronu został zaprezentowany 3 kwietnia na sesji Rady
Miejskiej przez burmistrza Arkadiusza Klimowicza.
W tym sezonie, zamiast tradycyjnej muszelki, czy bryłki bursztynu każdy turysta będzie miał
okazję kupić nową pamiątkę –
medal. Numizmat jest wykonany
w Mennicy Śląskiej ze stopu
nordic gold (nordyckie złoto). Jest

to stop miedzi z dodatkiem 5 proc. cynku, 5 proc. aluminium i 1 proc. cyny.
W Polsce jest używany do produkcji okolicznościowych monet
dwuzłotowych, a w Europie do
wybijania eurocentów (10, 20, 50).
Pamiątkowe medale kosztują
10 złotych i są już sprzedawane w
nowej siedzibie informacji turystycznej DARLOT usytuowanej u
zbiegu ulic Rynkowej i Młyńskiej.
Jest to pierwszy medal z serii
Darłowo – symbole miasta. ❚
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Klimat kosztuje
Przypominamy! Wszyscy
właściciele bazy turystycznej i noclegowej
mają obowiązek poboru
opłaty miejscowej.
Za pobyt jednej osoby
stawka dzienna wynosi
2,15 zł.

To była
długa zima

D

latego teraz wszyscy staramy się jak najlepiej przygotować do lata. Zbliżające się
wakacje, szczyt sezonu turystycznego to
przecież nasze żniwa. Ale żeby plon był
obfity trzeba się wiosną napracować.
W pracy tej (czyli skutecznym przyciągnięciu turystów do Darłowa) przeszkadza nam nie tylko aura. Niespodziewany cios naszemu pozytywnemu
wizerunkowi zadała również telewizja
(o zgrozo!) publiczna. Wyemitowała
na cały kraj nieprawdziwy reportaż
fałszywie straszący turystów brakiem
miejsca do plażowania w Darłowie.
Niestety, także kilka nieodpowiedzialnych osób z Darłówka z uporem
godnym lepszej sprawy ciągle szuka
w tej i innych sprawach dziury w całym…
Nie pomaga nam też ogólnopolskie
zamieszanie wokół szkoły w Dąbkach.
Jestem przekonany, że nie do końca
sprawdza się w tym wypadku maksyma,
iż „nieważne jak o tobie piszą i mówią,
ważne byle nie przekręcali nazwy”.
Nazwę naszego miasta wszystkie ogólnopolskie telewizje i stacje radiowe wymawiają prawidłowo. Ale ciągle dziennikarzom myli się wiejska gmina
Darłowo z miastem Darłowem.
Efekt? Chaos w głowach wielu turystów. W umysłach słabiej zorientowanych powstaje nieprawdziwa zbitka,
że tam, gdzie chcieli się wybrać na
urlop dzieje się coś złego (głodówka,
likwidacja, brak plaży, awantura itp.).
Może – to taka uwaga na przyszłość
– władze wiejskiej gminy Darłowo powinny poważnie zastanowić się nad
zmianą nazwy na choćby gmina Dąbki
Zdrój. Uniknęlibyśmy na przyszłość
niepotrzebnych nieporozumień.
Piszę to oczywiście półżartem…
Pomimo tych niesprzyjających okoliczności staramy się z jak najlepszej
strony pokazać Darłowo w Polsce.
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna promuje Darłowo i okolicę na
targach turystycznych w całym kraju.
W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu,
Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Toruniu
i Opolu. Jeszcze nigdy, w tak krótkim
czasie nie byliśmy tak aktywni na tak
wielu ważnych imprezach targowych.
Mam nadzieję, że przyniesie to efekty.
Rozgoni czarne chmury, które nie z naszej winy zawisły nad naszymi głowami.
Apeluję – weźmy się wszyscy solidarnie do pracy. Czy przy komputerze,
czy z miotłą lub młotkiem w ręku. Przygotujmy Darłowo jak najlepiej do przyjazdu gości.
Arkadiusz Klimowicz
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Do Darłowa corocznie przybywają tysiące turystów. Dzięki turystyce nasze miasto rozwija się
i czerpie dochody. Ze względu na
szczególne walory krajoznawcze
oraz korzystne właściwości klimatyczne mamy prawo do poboru
opłaty miejscowej.
Opłata miejscowa jest jednym ze
źródeł dochodów budżetu miasta

Darłowo. Dzięki wpływom z tytułu
tej opłaty Miasto zyskuje dodatkowe pieniądze, które pozwalają
na realizowanie zaplanowanych
wcześniej zadań służących całej
społeczności lokalnej i turystom,
takim jak np. utrzymanie i sprzątanie plaży. Dlatego też przypominamy wszystkim właścicielom
bazy turystycznej i noclegowej

Szczegółowe informacje na
temat opłaty miejscowej można
uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Darłowie oraz pod numerem
telefonu 94 314 22 23.

o obowiązku poboru opłaty miejscowej. Obowiązek ten dotyczy hoteli, ośrodków wypoczynkowych,
moteli, pensjonatów, pokoi gościnnych, campingów, pól biwakowych, kwaterodawców itd. Każda
osoba świadcząca usługi w tym zakresie zobowiązana jest do podpisania z Miastem Darłowo porozumienia, na mocy którego staje się
inkasentem opłaty miejscowej.
Opłatę miejscową pobiera się od
osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W roku 2013 dzienna
stawka opłaty miejscowej za każdy
dzień pobytu od jednej osoby wynosi 2,15 zł. ❚

Hala coraz bliżej

22 kwietnia ogłoszono
przetarg na budowę hali
sportowej przy Zespole
Szkół im. S. Żeromskiego. Wartość inwestycji
to około 3 mln zł.

Początkowo wielofunkcyjna sala
sportowa miała być budowana
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Jednak okazuje się, że lepszym rozwiązaniem dla funkcjonalności obiektu i spraw przetargowych jest osobne wykonanie do-

Biedronka w Darłówku

kumentacji i odrębna realizacja.
Obecnie miasto dysponuje już kompletną, zmodyfikowaną dokumentacją techniczną opracowaną przez
Biuro Projektów Chmielnicki Architekci, z siedzibą w Darłowie.
Kolejnym etapem budowy Da-

To będzie
wizytówka

l

Rozpoczęła się budowa nowego pięciogwiazdkowego
hotelu Nord w Darłowie
W Darłówku zachodnim, przy ulicy
Plażowej 4, nad samym morzem przystąpiono do budowy nowoczesnego
hotelu Nord. Prace rozpoczęto od
zburzenia starego hotelu. Już w roku
przyszłym mają się zakończyć prace
budowlane. Nowy hotel będzie
znacznie większym budynkiem, pięknie prezentującym się zarówno od
strony morza, jak i lądu. Hotel będzie
miał sześć kondygnacji, 200 pokoi,
salę konferencyjną, basen i pod-

Za kilkanaście tygodni w Darłówku powstanie nowy pawilon
„Biedronki”, a nad nią nowoczesna
restauracja.
Budowla usytuowana u zbiegu
ulic Plażowej i Zwycięstwa w Darłówku zachodnim (w miejscu
gdzie do niedawna stała „Alga”)
jest już pod dachem i trwają prace
wykończeniowe.
Ukończenie parteru budynku o
powierzchni 800 metrów kwadratowych przewiduje się na koniec maja.

– Wtedy ma zostać ukończony
i przekazany inwestorowi do zagospodarowania na sklep Biedronki
– powiedział nam Romuald Cichosz, właściciel działki, na której
stanął pawilon. Można mieć nadzieję, że otwarcie pawilonu znanej
sieci w Darłówku przyczyni się do
obniżki cen na produkty spożywcze oraz spowoduje wzrost zatrudnienia. Jak ujawnia inwestor na
piętrze budynku powstanie nowoczesna restauracja z dancingiem. ❚

Darłowo
w Google
Street View
Proponujemy wirtualny
spacer po Darłowie.
Jest to możliwe dzięki
Google, które poszerzyło zasięg
swoich map Street View na terytorium całej Polski. Szczegółowe
zdjęcia dostępne do tej pory
jedynie dla wybranych lokalizacji
– w większości duże miasta
– pokrywają teraz obszar prawie
całego naszego kraju.
Ulicami Królewskiego Miasta Darłowo można się przechadzać klikając w poniższy link. Google
Street View włącza się również
automatycznie przy próbie maksymalnego zbliżenia ulicy.

l

http://maps.google.pl/maps
?hl=pl&tab=wl
rłowskiej Hali Sportowej było ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. Oferty na budowę sali sportowej będą przyjmowane do 21
maja 2013 r.
Rozpoczęcie realizacji tej oczekiwanej inwestycji przewidziane
jest w tegoroczne wakacje.
Wstępny koszt budowy wyniesie
około 3 mln zł. Na budowę sali
sportowej miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.
Planowany termin oddania
obiektu do użytku to koniec
sierpnia 2014 r.
W budynku sali sportowej,
oprócz sali gimnastycznej o powierzchni 586 metrów kwadratowych, będzie m.in. portiernia
z szatnią, ogólnodostępne sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze,
kotłownia gazowa, dwa pokoje dla
nauczycieli WF, magazyn sprzętu,
osobne szatnie natryski i WC dla
dziewcząt i chłopców oraz składane trybuny dla widzów. Obszar
sali może być w każdej chwili przedzielony kotarą o napędzie elektrycznym, co umożliwia dwóm
klasom jednocześnie zajęcia gimnastyczne czy rozgrywki w koszykówkę. ❚
ziemny parking. Projektantem hotelu na miarę XXI wieku jest Andrzej
Morawski – absolwent wydziału budownictwa i architektury Politechniki
Szczecińskiej. Inwestorami są Beata
i Zdzisław Chamier-Gliszczyńscy.
Miasto poprzez zmianę planu przestrzennego zagospodarowania pomogło inwestorowi hotelu, który zamierza również wspomóc zagospodarowanie tworzonego terenu wypoczynkowego wzdłuż ulicy Parkowej.
– Budowa tak wielkiego nowoczesnego hotelu stworzy wiele miejsc
pracy. Gdy hotel będzie już normalnie pracował, da zatrudnienie dla
ok. 100 osób – podkreśla Arkadiusz
Klimowicz, burmistrz miasta Darłowa. ❚
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Przebudowa nabrzeży
Prace przy przebudowie
dwóch nabrzeży:
Parkowego (o długości
1040 m) i Skarpowego
(o długości 297 metrów)
dobiegają końca.
Wykonano już szczelną ściankę
z pali Larsena oraz w znacznej
części nowe oczepy wraz z nawierzchnią nabrzeża. Podniesiono
poziom nabrzeża o 30 cm, co zabezpieczy przyległe tereny przed
powodzią w momencie spiętrzenia
sztormowego. Wybudowano już
wszystkie betonowe pomosty do
cumowania kutrów i łodzi rybackich wraz z urządzeniami cumowniczymi. W miejscach tych
staną szafki energetyczne dla jednostek rybackich. Do nabrzeża
Parkowego, będą mogły przybijać
również jednostki turystyczne.
Zmodernizowane nabrzeża umożliwią pogłębienie toru wodnego
do 5 metrów. Oba nabrzeża będą
przylegać do oświetlonego, nowego traktu dla pieszych, rowerzystów i samochodów dostawczych. Prace przy generalnej
przebudowie nabrzeży mają być
zakończone do 30 czerwca br.

Beton zakryje grunt
15 kwietnia został ogłoszony
nieograniczony przetarg na budowę ulicy Nadbrzeżnej.
Licząca 300 metrów gruntowa
ulica, równoległa do ul. S. Żeromskiego, będzie miała z nią w trzech
miejscach połączenie. Ul. Nadbrzeżna zostanie wykonana częściowo jako ulica jednokierunkowa
o szerokości 3,5 m, a częściowo jako
dwukierunkowa o szerokości
5,5 m. Nawierzchnia ulicy i chod-

nika o szerokości 3 m zostanie wykonana z kostki betonowej, a odwodni je kanalizacja deszczowa.
Zachowany zostanie pas zieleni.
Ulicę oświetli 13 energooszczędnych lamp.
Termin przyjęcia oferty na budowę ulicy ustalono do 30 kwietna.
Planowane zakończenie budowy to
koniec 2013 roku. Obecnie MPGK
prowadzi na Nadbrzeżnej wymianę wodociągu. ❚

DarLOT przejął stery
Darłowska informacja
turystyczna od połowy
kwietnia zarządzana jest
przez Darłowską Lokalną
Organizację Turystyczną.
16 kwietnia, o godzinie 12, nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum
Informacji Turystycznej w nowej siedzibie przy ulicy Rynkowej 5.
Otwarcie było też symbolicznym
przekazaniem kompetencji przez referat promocji UM w Darłowie,
który do tej pory zajmował się administracją informacją turystyczną.
Nowym zarządcą została Darłowska
Lokalna Organizacja Turystyczna

Dni Darłowa

701 urodziny
miasta
l

Inwestycja prowadzona przez
Urząd Morski w Słupsku o wartości 30,1 miliona zł w 75 procentach zostanie sfinansowana z unijnego Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.
Resztę potrzebnej kwoty wyłoży
Skarb Państwa.
Zdaniem Arkadiusza Klimowicza burmistrza miasta Darłowo
realizowana inwestycja dobrze
wpisuje się w strategię rozwoju
portu, który ma być portem uniwersalnym, czyli handlowym, rybackim i turystycznym. ❚

w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej
i Unieści, która działa na naszym
rynku od października 2012 roku.
Darłowski punkt IT będzie drugim
sieciowym punktem, w którym
turysta będzie mógł zaczerpnąć
informacji, wiedzy i porady.
Od 17 kwietnia, IT Darłowo
czynna jest od poniedziałku do pią-

Nabrzeże Parkowe ciągnie się po
wschodniej stronie rzeki Wieprzy
(od byłego Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Kuter”),
wzdłuż parku, do miejsca cumowania statku Zespołu Szkół Morskich „Franek Zubrzycki”.
Nabrzeże Skarpowe, o długości
297 metrów, ciągnie się od
miejsca cumowania statku szkolnego „Franek Zubrzycki” do tzw.
„Kładki kutrowskiej” przerzuconej
nad rzeką Wieprzą na wysokości
ulic Sportowej i Portowej.
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Połowa maja od lat przebiega w Darłowie pod znakiem „Dni Darłowa”. W tym roku
podczas 701 już urodzin, jak
zwykle nie zabraknie ani lokalnych
twórców, kultury na najwyższym
poziomie, wątku morskiego, ani
tym bardziej piknikowej atmosfery.
Trzeci tydzień maja (od 17 do
19: piątek, sobota, niedziela) to
okres, w którym oficjalnie otworzymy Kulturalny Sezon Letni. W
Terminalu Sztuki otwarta zostanie
wystawa malarstwa marynistycznego. Dzień później w podobnym
tonie Port Jachtowy i Sezon Żeglarski 2013. Sobotni wieczór zapowiada się niekonwencjonalnie. Pod

hasłem: Rock nad Wieprzą, Wyspę
Łososiową zelektryzują lokalni
i krajowi artyści. Nie przegapcie
europejskiej „Nocy Muzeów”.
W tym roku Muzeum Zamek Książąt Pomorskich zaprasza na Klasztorną Noc Muzeów. W niedzielę
natomiast, po przedpołudniowym
rodzinnym pikniku, w Kościele
Mariackim, gratka dla melomanów
i miłośników poezji śpiewanej
– koncert Elżbiety Adamiak.
Dni Darłowa rozpoczną się
w piątek o godzinie 9.00 Piknikiem
Integracyjnym na boisku miejskim,
a zakończą w niedzielę ok. 19.00.
Wkrótce więcej szczegółów
(www.darlowo.pl / www.facebook.com/darlowo). ❚

Maraton promocji

l

„Darlot. Wyskocz za miasto
i odwiedź sąsiadów” – pod
takim hasłem atuty naszego regionu
promowane były na 16. Międzynarodowych Targach Turystycznych
w Gdańsku.
Tym razem w Trójmieście zabiegała
o względy turystów Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna. Nadmorski powiat, wraz z całym swoim
potencjałem turystycznym, to dobra
oferta kierowana do mieszkańców
województwa pomorskiego w formie
pakietu weekendowego.
– Klient weekendowy to bardzo
ważny odbiorca naszych usług
– mówi Magda Burduk. Wymaga jakości, ale co za tym idzie – nie
oszczędza. Przyjeżdża na krótko, chce
odpocząć w spa, dobrze się bawić,
wyciągnąć maksimum korzyści.
Taką ofertę nasz region posiada. Jest
ona szansą a zarazem wyzwaniem
dla Darlotu o czym przekonywał podczas swojego wykładu Jarosław
Lichacy, prezes stowarzyszenia.
Pobyt w Gdańsku był nie tylko okazją
do zareklamowania naszego regionu,
ale także do merytorycznego zaprezentowania celów i idei organizacji.
tku w godzinach od 10 do 18. W sezonie letnim – czas pracy ulegnie
zmianie i zostanie wydłużony do
siedmiu dni.
– Mam nadzieję, że to miejsce
służyć będzie nie tylko turystom,
ale także mieszkańcom – powiedział podczas inauguracji Arkadiusz Klimowicz. Dodał również,
że jest to krok do tego, aby Darłowo
stało się Sopotem Środkowego
Wybrzeża. – O czym wszyscy marzymy – podsumował. ❚

Uwaga kierowcy
Budowa ronda na skrzyżowaniu
ulicy Morskiej i Sportowej oraz budowa mostu na Wieprzy zmieniła
organizację ruchu w kierunku Darłówka wschodniego. Dostać się
tam można tylko przez ulicę Jana
Pawła II.
Zmiany – decyzją Zarządu Dróg
Wojewódzkich – obowiązywać będą
do końca października 2013 roku.
Informacje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu zostały
umieszczone przed rondem na
skrzyżowaniu ul. M. Curie-Skłodowskiej i Podzamcze, przed skrzyżowaniem ul. O. D. Tynieckiego
z al. Jana Pawła II oraz przed skrzyżowaniem ul. J. Conrada z Północną,
oraz Okrężnej i Sportowej.

Nowa organizacja
Zakazu ruchu obowiązuje na następujących odcinkach:
– od skrzyżowania ul Morskiej
z Okrężną na ul. Morskiej w kierunku Domu Dziecka,
– od skrzyżowania ul Północnej
z J. Conrada w kierunku parku
i ul. Morskiej,
– na ul. Sportowej od ul. S. Dulewicza w kierunku ul. Morskiej.
Poruszanie się pojazdami po zamkniętych odcinkach ulic będzie
częściowo dopuszczone dla mieszkańców tych rejonów. ❚
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Darłowska Laponia doceniona
Darłowska Laponia
Świętego Mikołaja
nominowana do
nagrody Kampania
Społeczna Roku
2012. Wolontariusze
odnieśli podwójny
sukces: skutecznie
działali i zostali
docenieni w Polsce.
Pamiętamy tajemnicze plakaty
i krótkie filmy, które wywoływały
zainteresowanie, utrzymywały napięcie, przekazywały informacje
w sposób zaskakujący, innowacyjny, oparty na tradycjach świątecznych. Na kilka tygodni przed
imprezą prowadzone było systematyczne dawkowanie informacji
związane z samym dniem 9 grudnia. Pierwszy plakat ukazywał
tylko napis „9 grudnia”. Kolejne
odkrywały tajemnicę.
– Społeczność lokalna bardzo
przyjaźnie odebrała całe przedsięwzięcie włączając się w pomoc przy
organizacji i uczestnicząc w samej
imprezie na rynku – wspomina
Dorota Kuriata mroźny i śnieżny
dzień 9 grudnia, kiedy na rynek
darłowski przybyło około 2 tys.
osób.
Przełożyło się to na większą
zbiórkę pieniędzy do puszek
i sprzedaż cegiełek przez wolontariuszy. Zebrano 5.094,59 złotych,

które zostaną przeznaczone na stypendia dla dzieci z niezamożnych
rodzin pn. „Wolontariusz z pasją”
oraz na działalność wolontariuszy.
Kampania nie pociągnęła za
sobą żadnych środków finansowych. Jedyne koszty związane
z omawianą kampanią promującą
IV Darłowską Laponię Świętego
Mikołaja, to koszty związane z drukiem plakatów i ulotek, które zrealizowane zostały dzięki uprzejmości władz miasta Darłowa.
W V edycji Konkursu „Kampania Społeczna Roku” zostały

Porozumienie
między szkołami

Uczniowie darłowskiej ZSM
będą się szkolić w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
12 kwietnia dyrektor Zespołu
Szkół Morskich w Darłowie Artur
Hamerling podpisał porozumienie
z Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce o współpracy dydaktycznej między placówkami.
Pod umową podpis złożył także
komendant CSzMW kmdr dypl.
Zenon Juchniewicz.
Dzięki współpracy uczniowie
klas nawigacyjnych i mechanicznych darłowskiej szkoły będą
mogli w roku szkolnym 2013/14
brać udział w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu symulacyjnego. Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej im. wicead-

mirała Józefa Unruga w Ustce jest
głównym ośrodkiem przygotowującym podoficerów i marynarzy zawodowych do służby na okrętach
oraz w jednostkach brzegowych
Marynarki Wojennej. Szkolenie
prowadzone jest z wykorzystaniem
kilkudziesięciu specjalności wojskowych w oparciu o nowoczesną
bazę dydaktyczną.
– Mamy nadzieję, że część
uczniów szkoły w przyszłości
stanie się kandydatami do zawodowej służby wojskowej – stwierdził dyrektor darłowskiej placówki. Komendant usteckiego
Centrum dodał, że ważnym celem
porozumienia jest kształtowanie
pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP. ❚

zgłoszone 103 kampanie w siedmiu
kategoriach, wśród zgłaszających
znalazły się firmy komercyjne, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, agencje reklamowe
oraz PR, a także osoby prywatne.
„Darłowska Laponia Świętego Mikołaja” znalazła się wśród najlepszych kampanii społecznych zrealizowanych w ubiegłym roku
i w pierwszej piątce kampanii lokalnych.
Darłowskie Centrum Wolontariatu w tym roku postanowiło
stanąć do konkursu w kategorii

kampanie lokalne, zgłaszając do
konkursu kampanię „Darłowska
Laponia Świętego Mikołaja”, którą
poprowadziła Magdalena Burduk,
na co dzień pracownik darłowskiego ratusza (referat promocji
i współpracy z zagranicą), a społecznie i emocjonalnie związana
z Darłowskim Centrum Wolontariatu od 2008 roku.
– Głównym celem konkursu jest
ocena jakości kampanii pod
względem warsztatowym. Jurorzy
koncentrują się na kreacji i nowatorstwie podejścia do tematu, który

Szkoła dobrych
manier
w przedszkolu

Młodzież: więcej
sportu i rekreacji

l

W kwietniu, w darłowskim
„Przedszkolu przy Szkole”,
zainaugurowano cykl zajęć dla dzieci
pod nazwą „Szkoła dobrych manier”.
Program szkolenia jest opracowany
w oparciu o tradycyjne formy zachowań w połączeniu z nowoczesnymi metodami nauczania i dostosowany dla dzieci. Zajęcia
prowadzone są w formie zabawy
przez Olimpijską Szkółkę Tańca i Dobrych Manier.
W ramach programu dzieci otrzymują różne gadżety (pamiętniki,
kolorowanki, notesiki, naklejki),
które pozwalają na lepsze zrozumienie przekazywanych informacji
oraz urozmaicają zajęcia taneczne
i dydaktyczne. Dodatkowe konkursy i drobne nagrody motywują
dzieci do wzmożonego wysiłku
i zaangażowania na zajęciach oraz
do regularnego uczęszczania na
nie.
Pierwsze zabawy wychowawcze
z uwagą obserwowali rodzice przedszkolaków, podsumowując swoje obserwacje stwierdzeniem, że takie zajęcia są potrzebne.
Organizatorzy zwracają uwagę, że
od najmłodszych lat funkcjonujemy
w świecie opartym na regułach, zasadach czy zwyczajach. Każdy z nas
się rozwija i nabiera doświadczenia,
ale czy również uważnie troszczymy
się o wiedzę na temat dobrych manier?! Po tych zajęciach na pewno
się to zmieni – zapewniają prowadzący! ❚

Turystyka piesza i rowerowa, zajęcia kulinarne
w szkole – to sugestie
młodzieży jak prowadzić
zajęcia kulturalno-sportowe w darłowskich
szkołach.
Na niedawnej sesji Rady Miasta
Darłowo członkowie Młodzieżowej Rady Miasta przedstawili opracowanie ankiety przeprowadzonej
wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Ankieta dotyczyła oczekiwań uczniów dotyczących organizacji zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych.
Zdecydowana większość młodzieży wybrała zajęcia kulinarne.
Widać w tym wpływ mediów,
które promują zdrowy tryb życia
oraz inspirację zagranicznymi szkołami, w których na co dzień odbywają się lekcje zdrowego żywienia.
Wielu respondentów wybrało
aktywne spędzanie czasu. Najpo-

Sprawdź swój
dowód osobisty

l

W związku z upływem dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001 roku,
przypominamy wszystkim mieszkańcom o konieczności sprawdzenia
terminu ważności posiadanych dowodów osobistych.

kampania porusza. Nie chcemy by
zmagania konkursowe stały się
próbą oceny tematyki, na którą
zwracają jej twórcy – mówi przewodniczący Jury prezes Fundacji
Komunikacji Społecznej Paweł Prochenko.
– Bardzo się cieszymy i przy tej
okazji wszystkim naszym wolontariuszom, darczyńcom oraz partnerom, którzy pomagają nam co
roku przygotować Darłowską Laponię Świętego Mikołaja dziękujemy! – podsumowała Dorota Kuriata. ❚

pularniejsza okazała się turystyka
piesza i rowerowa, która w naszym
mieście ma długoletnie tradycje
związane z wczasowiczami i turystami, kładącymi nacisk na rekreację.
Sugestie i odpowiedzi uzyskane
od ankietowanych są bardzo przydatnym narzędziem pozwalającym
na stałe doskonalenie jakości zajęć i
imprez organizowanych w naszym
mieście. Władze samorządowe
i oświatowe na pewno z uwagą
przeanalizują te wnioski.
Niewątpliwie bariera finansowa
jest największą przeszkodą w spełnieniu oczekiwań młodych ludzi
(organizowanie koncertów muzycznych, pokazów tanecznych
bądź filmowych). Jednak w miarę
możliwości należy te przeszkody
pokonywać, aby młodzież mogła
uczestniczyć w wydarzeniach rozwijających zarówno intelektualnie,
jak i fizycznie – podsumowano dyskusję. ❚
Dowody te będą automatycznie
unieważniane z urzędu z upływem
10 lat od daty wydania dowodu osobistego (tj. daty wpisanej w dokumencie). Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy
złożyć osobiście przynajmniej miesiąc przed upływem dziesięcioletniego okresu ważności.
Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi. ❚
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Latem popłyniemy
na Bornholm
Katamaran „Jantar” będzie
kursował latem pomiędzy
Darłowem, a Bornholmem.
Ta atrakcyjna wycieczka
będzie dostępna dla turystów już od lipca.
Połączenia drogą morską z duńską wyspą Bornholm zostały wznowione dzięki nawiązanej przez
Darłowo współpracy z Kołobrzeską
Żeglugą Pasażerską.
Połączenie, o którym mowa obsługiwane będzie przez katamaran
m/s Jantar, który na pokład jednorazowo jest w stanie zabrać 288 pasażerów. Jak nas informuje Mirosław Balicki – dyrektor ds. Żeglugi
(KŻP) – na statku do dyspozycji pasażerów znajduje się restauracja,
dyskoteka oraz kawiarnia, z możliwością zmiany w salę konferencyjną.
Przypomnijmy, że ostatni rejs
z Darłowa na Bornholm odbył się

dwa lata temu. Teraz Majorka
Północy – jak nazywana jest
wyspa – wzbogaci na nowo ofertę
turystyczną Darłowa,
dzięki
czemu druga strona Bałtyku
stanie się dostępna dla polskich
turystów.
Rejsy z Darłowa odbywać się
będą w letnie piątki, a dokładnie:
12, 19 i 26 lipca oraz 2, 9 i 23
sierpnia. Jednodniowa wycieczka
rozpoczynać się będzie o godzinie 7 w darłowskim porcie
(terminal pasażerski – ul. Kotwiczna 12), gdzie cumować
będzie m/s Jantar. Podróż do
portu w Nexo będzie trwać około
4 godzin. Na miejscu turyści

Żywność
dla najuboższych

tale 2013 roku najuboższym mieszkańcom Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Darłowie.
Żywność tę pozyskano w ramach programu „Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej”.

l

Ponad 21 ton żywności
rozdał w pierwszym kwar-

będą mogli skorzystać z proponowanej wycieczki objazdowej,
ukazującej wschodnie, skaliste

wybrzeże z takimi miasteczkami
jak: Arsdale, Svaneke, Listed, Gudhjem, z dłuższym postojem
przy Hammershus, gdzie podziwiać można największe w Skandynawii ruiny zamku średniowiecznego.
Koszt biletu dla osoby dorosłej
w obie strony to 180 zł, w opcji
biletu rodzinnego (dwoje dorosłych
plus dzieci) po 160 zł/os. Wycieczka objazdowa dostępna będzie
w cenie 85 zł/os. Kompleksowe informacje na temat oferty oraz opis
wycieczek fakultatywnych dostępny jest na stronie armatora pod
adresem: http://www.kzp.kolobrzeg.pl/

Wznowienie połączenia z Bornholmem to nie tylko poszerzenie
turystycznej oferty miasta. Daje to
również możliwość ożywienia turystyki zagranicznej zarówno polskich jak i duńskich turystów. Ponadto reaktywacja ta jest ściśle
powiązana z realizacją inwestycji
polegającej na budowie nowego
terminala pasażerskiego w Darłowie.
Bilety na rejs będzie można zakupić m.in. w Centrum Informacji
Turystycznej prowadzonej przez
Darłowską Lokalną Organizację
Turystyczną a także za pośrednictwem strony internetowej armatora. ❚

Pochodzi ona z nadwyżek żywnościowych i zapasów interwencyjnych
krajów unijnych. Waldemar Wieczorek, kierownik MOPS poinformował,
że rozdano: mleko UHT – 2160 litrów,
herbatniki – 1 244 kg, dżem wiśniowy

– 1 642,68 kg, płatki kukurydziane
– 980 kg, klopsiki w sosie pomidorowym – 2 203,20 kg, makaron świderki – 3 430 kg, ryż biały – 4 000 kg,
kasza gryczana – 2 700 kg, masło
ekstra – 250 kg, groszek z marchewką

– 576 kg, koncentrat pomidorowy
– 504 kg, mielonka wieprzowa – 1 382
kg, ser topiony – 405 kg, mleko Nestle
Junior z kleikiem ryżowym – 50 kartonów, pepsi 1-litrowe – 25 pal, Lipton
1,5 litra – 10 zgrzewek. ❚

9 maja 2013
– Dzień Otwarty
na pokładzie
m/s Jantar

W godzinach od 9.30 do 12
– każdy zainteresowany będzie
mógł zwiedzić pokład statku
Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej,
która będzie obsługiwała to połączenie.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
l

Z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapraszamy wszystkich serdecznie
do wspólnego wzięcia udziału
w manifestacji patriotycznej. Tegoroczne Święto Narodowe będzie
obchodzone 3 maja (tj. piątek)
zgodnie z poniższym harmonogramem:

Program
obchodów:
Rozpoczęcie
uroczystości
– godz. 12:00
❚ Kościół Mariacki – uroczysta
Msza Święta w intencji Ojczyzny

z udziałem Kompanii Reprezentacyjnych Garnizonu Darłowo i Zespołu Szkół Morskich, Pocztów
Sztandarowych, samorządowych

władz powiatu i miasta Darłowa,
delegacji organizacji pozarządowych, zakładów pracy i placówek
oświatowych

❚ Przemarsz – na plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego pod pomnik
Tysiąclecia Państwa Polskiego
w asyście Darłowskiej Orkiestry

Dętej, gdzie odbędą się oficjalne obchody rocznicowe.

PLAC MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
❚ Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – oficjalne uroczystości pod
pomnikiem Tysiąclecia Państwa
Polskiego, złożenie kwiatów.
❚ Musztra Paradna – pokaz
w wykonaniu uczniów z Zespołu
Szkół Morskich w Darłowie.
❚ Koncert pieśni patriotycznych
– wyk. Marcin Naruszewicz
– tenor Teatru Opera Nova z zespołem.
Zapraszamy serdecznie – 3 maja
2013 – Darłowo.
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Lubisz Darłowo? Wyraź to…
Pod takim hasłem kontynuujemy akcję promocji
hasła „lubiędarłowo”.
Tym razem wprowadzamy na
rynek naklejki w siedmiu kolorach,
które każdy zainteresowany może
nakleić na swoim samochodzie,
motorze, skuterze, jachcie lub każdej innej powierzchni (zgodnie
z własnym uznaniem).
Wlepki można pobrać bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej w Darłowie (ul. Rynkowa 5), otrzymać w Wydziale
Komunikacji w Darłowie (ul. Żeromskiego, budynek Internatu
Szkoły Morskiej) – podczas rejestracji nowego pojazdu, żeglarze
i motorowodniacy – otrzymają
darłowskiego wlepka w Zarządzie
Portu Morskiego Darłowo. Można
je również pobrać w referacie promocji Urzędu Miejskiego w Da-

Wydawanie posiłków zaczyna się
zaraz po dziesiątej, ale drzwi uchylą
się również wcześniej. Za nimi jest
sala, wewnątrz jednorazowo zmieści
się ponad 40 osób. Kilka stołów
i krzesła do siedzenia. I jedno
okienko przy którym pani Teresa, na
przemian z panem Sławkiem, nalewają gorącą zupę po same brzegi
wazy, gorącą i gęstą. Człowiek może
się ogrzać i nasycić taką zupą,
nasycić ciało i serce, bo ktoś jednak
o nim pomyślał. Obok okienka jest
stolik, skąd można wziąć kromkę
chleba, ale bywały też dni, kiedy cały
bochenek chleba dostanie się
w dłonie, a nawet coś słodkiego.
– Wydajemy co najmniej kilka
bochenków chleba zanim przestaną
wyciągać się po nie dłonie potrzebujących. A tych jest coraz więcej
– stwierdzają pracownicy.
Dla wielu, którzy tu przychodzą, jest to jedyny ciepły posiłek
w ciągu dnia. A przychodzi wielu.
Od poniedziałku do piątku wydawanych jest tu co najmniej 250 po-

Do 30 kwietnia 2013 r. musisz złożyć deklarację w sprawie naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje
do uzupełnienia możesz odebrać w Urzędzie Miejskim Darłowo, Plac
Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, pok. nr 4. Musisz także rozwiązać umowę
na odbiór odpadów z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Kto składa deklarację?

rłowie (pok. nr 1), który jest organizatorem akcji.
lubiszdarłowo?… Utożsamiaj
się z miejscem swojego pochodzenia, korzystaj z szeptanej formy
promocji, wykorzystaj „outdoor’a”
i pokaż skąd jesteś. ❚

Uwaga!
Naklejki dostępne w podanych
punktach do wyczerpania zasobów.

Posiłki pełne serca
W Darłowie jest miejsce,
skąd nikt nie odejdzie
głodny. Pokrzepić tu
można nie tylko ciało,
ale także duszę. Tym
miejscem jest stołówka
Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej.

Pamiętaj!

siłków dziennie, zimą nawet
więcej. Nikt nie odchodzi głodny.
Przygotowanie posiłków dla
bezdomnych i ubogich jest pracą
zespołową, wspólnym dziełem
wielu rąk, pracowników kuchni
oraz wolontariuszy, nad którymi
od kilku lat czuwa pan Kazimierz.
Praca zaczyna się o szóstej, do dziesiątej trzeba zdążyć z przygoto-

75
tysięcy złotych to wkład
PKPS w przygotowywanie
posiłków dla najuboższych
wanie minimum 200 litrów zupy,
250 porcji drugich dań i kompotu.
Gdy gotuje się jarzynową do
garów trafia 40 kg ziemniaków, 10
kg włoszczyzny, 8 kg brokułów. By
zrobić kapuśniak potrzeba minimum 15 kg kapusty kiszonej.
Czego najbardziej potrzeba
w pracy organizacji charytatywnych? – pytamy pracowników naszej organizacji.
– Zmiany przepisów podatkowych, żeby firmy mogły za darmo
przekazywać żywność organizacjom
charytatywnym. Teraz często jest

wyrzuca, a mogłaby trafić do potrzebujących pomocy. Dzięki temu
wiele osób, zwłaszcza starszych
i schorowanych, może myśleć o przeznaczeniu pieniędzy na niezbędne
leki czy opłatę rachunków za czynsz,
energię elektryczną – mówi jeden.
– Zmiany mentalności ludzi
– dodaje kolejny. – Tak by każdy
umiał dostrzec człowieka w bezdomnym, ubogim, w kimś niedołężnym, chorym, starym i nie odrzucał go, nie poniżał.
Pomoc innym daje nam satysfakcję i nagrodę w postaci
uśmiechu obdarowanego. To jest
znacznie przyjemniejsze niż wyrzuty sumienia, że nic nie zrobiliśmy. Zwykłe „dziękuję” stanie się
niezwykłym słowem.
Działalność kuchni finansowana
jest z otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego
Urzędu Miasta Darłowo w zakresie
pomocy społecznej, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Polski Komitet Pomocy Społecznej,
który wygrał przetarg nieograniczony ogłoszony w tej sprawie
przez miasto, otrzymuje na to 220
tys. zł, natomiast członkowie i wolontariusze PKPS-u dodają do tego
ponad 75 tys. zł.

TereSa KUPracz

Każdy właściciel nieruchomości, w której są lokale mieszkalne. Jeżeli należysz do Wspólnoty Mieszkaniowej, w której uchwalony jest Zarząd, deklarację wówczas składa Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeżeli mieszkasz
w domu jednorodzinnym, wówczas deklarację składa sam właściciel. Jeżeli
mieszkasz w budynku wielolokalowym, w którym nie ma uchwalonej
Wspólnoty Mieszkaniowej, uzgodnij ze wszystkimi mieszkańcami czy zdecydujecie się segregować odpady czy nie. Każdy właściciel lokalu zobowiązany jest złożyć deklarację. Jeśli w Twoim budynku jest lokal handlowy
– np. sklep – zaznaczasz wówczas, że Twoja nieruchomość jest nieruchomością w części zamieszkałą i w części nie zamieszkałą, na której powstają
odpady komunalne. Zaznacz tę rubrykę w deklaracji. Właściciel lokalu
handlowego czy usługowego w nieruchomości, w której są lokale mieszkalne również zobowiązany jest do złożenia deklaracji.

Jaka będzie wartość opłat?

co otrzymasz za tę opłatę?
1) odbiór odpadów zmieszanych komunalnych z nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu oraz odpadów segregowanych co najmniej 1 raz na
2 tygodnie
2) worki do segregacji odpadów komunalnych oraz pojemniki na odpady
komunalne zmieszane – w przygotowaniu jest uchwała Rady Miejskiej
w Darłowie

3) możliwość wywiezienia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ulicy Fryderyka Chopina:
– odpadów opakowaniowych ze szkła
– papieru i tektury (w tym opakowania)
– tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych
– mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon
– resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji
i ochrony drewna oraz opakowań po nich
– rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do wywiabiania
plam i opakowań po nich
– zbiorników po aerozolach, pozostałości po domowych środkach
do dezynfekcji i dezynsekcji
– środków ochrony roślin oraz opakowań po nich
– lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć, w tym
świetlówek, termometrów, przełączników
– baterii i akumulatorów
– zużytych kartridżów i tonerów
– przepracowanych olejów
– przeterminowanych leków
– dodatkowo odpłatnie odpadów komunalnych zielonych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Słowniczek
Nieruchomość zamieszkała – nieruchomość, która posiada

w obiektywie

lokale mieszkalne.

Nieruchomość w części zamieszkałą oraz w części
nie zamieszkałą, na której powstają odpady komunalne – nieruchomość, która posiada jednocześnie lokale mieszkalne
jak i lokale przeznaczone pod działalność handlową czy usługową.

Nieruchomość – część powierzchni ziemskiej stanowiąca przedmiot
odrębnej własności (grunt) wraz ze wszystkim, co jest z nią trwale związane: zabudowaniami, drzewami i innymi częściami składowymi.

Nabrzeże przy kanale wieprzańskim. Tutaj także budowa promenady spacerowej powoli zbliża się ku
końcowi. Na zdjęciu elementy chodnika.
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Seniorzy się połączą
Seniorzy zrzeszeni
w różnych organizacjach mogą mieć
wspólną Radę.
Zaproponował to
środowiskom
seniorskim burmistrz Darłowa.
26 marca, we wtorek, w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza
obradowała Miejsko-Gminna Rada
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Włodarz miasta serdecznie podziękował środowiskom kombatanckim za udział we wszystkich
patriotycznych uroczystościach
miejskich i państwowych. Zwrócił
jednak uwagę na nieuchronność
demograficzną – z roku na rok maleje liczba kombatantów, Sybiraków czy pionierów ziemi darłowskiej. Z drugiej strony rośnie
liczba seniorów i osób starszych,
które nie są zrzeszone w jakichkolwiek organizacjach.
Arkadiusz Klimowicz zaproponował zatem, aby w miejsce
Rady Kombatantów utworzyć
Miejską Radę Seniorów. Zwrócił
uwagę, że podobnie dzieje się w
innych miastach. Tam, gdzie takie

struktury już powstały jest to społeczne ciało doradcze, opiniodawcze i inicjatywne wobec władz
miasta.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Związku Emerytów, Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Darłowskiej,

Uwaga! Telewizja cyfrowa
w Darłowie
20 maja 2013 zostanie
ostatecznie wyłączony
analogowy sygnał telewizyjny na terenie
powiatu sławieńskiego
– poinformował wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.

Od tego czasu będzie można odbierać jedynie telewizję cyfrową. Tradycyjne techniki nadawania sygnału
drogą analogową zostaną zastąpione
technologią cyfrową. Rewolucja cyfrowa, niestety, niesie ze sobą zagrożenie pozbawienia odbioru telewizji przez osoby, które dotychczas
korzystały z sygnału analogowego.

Uwaga Mieszkańcy, wspólnoty
mieszkaniowe i spółdzielnie, które
korzystają z anten zbiorczych!
Przygotujcie się do odbioru telewizji cyfrowej. Indywidualni odbiorcy powinni posiadać dekoder
lub telewizor nowej generacji przystosowany do odbioru telewizji cyfrowej. ❚

Klubu Pionierów i Związku Sybiraków poparli ten pomysł.
W najbliższych kilku tygodniach
ma dojść do szerszego spotkania

przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk senioralnych mających na celu powołanie
Miejskiej Rady Seniorów. ❚

Drożej za wodę
i ścieki

ższe o 2,08 zł brutto za metr sześcienny wody i ścieków łącznie.
Osoba zużywająca średnio trzy metry
sześcienne wody miesięcznie zapłaci
zamiast jak dotychczas – 21,18 zł, po
podwyżce – 27,42 zł, czyli o 6,24 zł
więcej. Wzrost opłat za wodę i ścieki
podyktowany jest wyższymi kosztami
związanymi z realizacją i kontynuacją modernizacji i remontów m.in.
podnoszących jakość wody pitnej w
mieście.
Mimo podwyżki można stwierdzić,
że ceny wody i ścieków w Darłowie,
na tle miast o podobnej wielkości,
należą do niższych w kraju. ❚

Od maja wzrosną opłaty za
wodę i ścieki. Będą wyższe o
2,08 zł za metr sześcienny
wody i ścieków łącznie.

l

3 kwietnia radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków będą obowiązywały przez najbliższy rok. Radni
zdecydowali, że nowe ceny będą wy-

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
l

Z okazji przypadającego
2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańców
Darłowa, regionu oraz wszystkich wypoczywających tu Turystów serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w corocznym
Biegu Flagi.

PROGRAM
BIEGU:
❚ godz. 9.15 – zbiórka grup biorących udział w konkursie pn. „lubiędarłowo – Biegamy z Flagą”
– ustawienie do zdjęcia konkursowego,
❚ godz. 9:30 – wykonanie zdjęć
poszczególnych grup biorących
udział w konkursie pn. „lubiędarłowo – Biegamy z Flagą”,
❚ godz. 9:50 – rozgrzewka startowa,
❚ godz. 10.00 – Bieg Flagi – Darłowo 2013 ulicami miasta:

Start: Rynek Miejski – Plac Tadeusza Kościuszki
Meta: Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego – Darłowo (ul. Wojska
Polskiego).
Trasa licząca około 3 km będzie
wiodła ulicami Darłowa: Rynek

Miejski – ul. Powstańców Warszawskich, O. D. Tynieckiego, Św.
Gertrudy, Wieniawskiego, Chopina, M.C. Skłodowskiej, Aleja
Wojska Polskiego, Wyspiańskiego,
Bogusława X, Żeromskiego – Plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

❚ godz. 11.00 – zakończenie
Biegu Flagi – wspólna fotografia –
Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego.
Przypominamy, że o wygranej
w konkursie będzie decydowała
kreatywność, pomysłowość i przebojowość, którą wykaże się grupa.

UWAGA:

Dobry humor, pozytywne nastawienie i uśmiech na twarzy
– mile widziane. Nie zapomnijcie
o atrybutach narodowych! Do zobaczenia na starcie BIEGU BIAłOCZERWONyCh.
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Udany początek sezonu
Cztery zwycięstwa
oraz 13 razy na
podium – to wynik
dwudniowych zmagań zawodniczek
BCM Nowatex
Ziemia Darłowska!
Tak udanie zawodniczki rozpoczęły
sezon
Szosowy sezon kolarski w polskim peletonie zainaugurowano na
drogach Dolnego Śląska. W dwóch
dużych imprezach o zasięgu międzynarodowym, w których udział
wzięło ponad 600 zawodników
obok kolarzy z Polski, Niemiec,
Czech i Litwy startowały nasze kolarki. W pierwszym dniu zmagań
w Kryterium Ulicznym w Dzierżoniowie nasze kolarki dały popis
jazdy. Juniorki młodsze zdobyły
trzy pierwsze miejsca na mecie.
Zwycięstwo po indywidualnym
ataku w pięknym stylu odniosła
Patrycja Jasińska, druga uplasowała się Daria Pikulik, a podium
uzupełniła Marlena Karwacka.
Ponadto świetnie pojechały pozostałe zawodniczki debiutujące
w tej kategorii. Klaudia Seremak
była 5, Patrycja Scholz 8, a Wiktoria
Pikulik 13.
Bardzo dobrze wypadły rów-

grywając klasyfikacje juniorek
oraz klasyfikując się na znakomitym 5 miejscu wśród elity.
Druga lokata przypadła mistrzyni
Polski juniorek Karolinie Komoś,
a najniższy stopień podium
Agacie Drozdek. Kolejne trzy
miejsca 4-6 również zdobyły
darłowianki: 4 Bogumiła Dziuba,
5 Monika Graczewska, 6 Weronika Lorkowska.
W niedzielnym wyścigu „Ślężański Mnich” w Sobótce zawodniczki BCM Nowatex Ziemia Darłowska nie zwolniły tempa. Na odmiennej 51-kilometrowej pagórkowatej trasie wyścigu open na
szóstym miejscu finiszowała Katarzyna Kirschenstein, juniorki podobnie jak dzień wcześniej świetnie się zaprezentowały zajmując
pierwsze 5 lokat! Zwycięstwo tym
razem
przypadło
Bogumile
Dziubie, drugie miejsce dla Patrycji
Jacyszyn a trzecie padło łupem
Moniki Graczewskiej, 4 dla Agaty
Drozdek a 5 Karoliny Komoś. Juniorki Młodsze miały do pokonania
po tej samej trasie 34 kilometry.
Tego dnia pewne zwycięstwo na
odniosła Daria Pikulik, a trzecia
miejsce wywalczyła Klaudia Seremak, która minimalnie na ostatnich metrach uległa reprezentantce
Litwy.
Gratulujemy wyników i postawy wszystkim zawodniczkom.
Sezon kolarski A.D. 2013 na dobre
rozpoczęty. ❚

nież młodziczki. Na drugim
miejscu finiszowała Karina Topolska, tuż za podium Wiktoria

Konopka, a na piątym i szóstym
miejscu kolejno Patrycja Seremak
i Pamela Danilczuk.

Równie dobrze wypadły juniorki, gdzie świetnie tego dnia
finiszowała Patrycja Jacyszyn wy-

Medalowy dorobek

łaczom. Obiecał również wspierać
klub w roku bieżącym. Warto wiedzieć, że w roku 2012 samorząd
miasta Darłowa w wyniku otwartych konkursów ofert Klub Kolarski
Ziemia Darłowska otrzymał dwie
dotacje w łącznej wysokości 10.000
zł . Niezależnie od tego siedem najlepszych zawodniczek otrzymało
nagrody za osiągnięcia sportowe na
łączną kwotę 5500 zł.
W roku bieżącym KK Ziemia
Darłowska będzie organizatorem
dwóch imprez kolarskich. Pierwszą
będą Mistrzostwa Polski LZS
w dniach 1-2 czerwca na trasie: czasówka (Darłowo – Stary Jarosław
– Darłowo), start wspólny, trasa
okrężna około 10 km jedna pętla
(Jarosławiec – Jezierzany – Naćmierz
– Jarosławiec). Drugą imprezą są
Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików we wrześniu. ❚

Mistrzowskie
połowy

28 medali Mistrzostw
Polski, w tym 9 złotych;
dwukrotnie czwarte
miejsca na
Mistrzostwach Świata
i sześć zawodniczek
w kadzre narodowej
– to bilans KK Ziemia
Darłowska w 2012 roku.
W Ośrodku Wypoczynkowym
„Korsarz” niedawno podsumowano ubiegłoroczny sezon kolarski. Prezes klubu Eugeniusz
Adamów podziękował zawodnikom, trenerom, samorządom
i sponsorom. Przedstawiono również skład ekipy kolarek na tegoroczny sezon, a także trasę tego-

rocznych wyścigów organizowanych przez klub.
Po prezentacji multimedialnej
obrazującej dokonania KK Ziemia
Darłowska w minionym 2012 Piotr
Miśkiewicz, właściciel BCM Nowatex, zaprezentował nowe barwy
strojów kolarskich na 2013,
w których dominują kolory biało-czerwone. Władze klubu serdecznie dziękowały samorządom,
sponsorom, służbom porządkowym
oraz wszystkim, którzy wspierali
działania klubu w minionym roku.
Podczas spotkania zabrał głos
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
miasta Darłowo, który gratulował
osiągnięć i życzył dalszych sukcesów klubowi zawodnikom i dzia-

Jakub najlepszy w Polsce

13 i 14 kwietnia w Moszczenicy
koło Piotrkowa Trybunalskiego odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski
OYAMA Karate w konkurencjach
kumite, oraz Ogólnopolski Turniej
Seniorów w Semi-knockdown,
w których wzięło udział blisko 400
zawodników z 43 klubów.
Darłowski Klub Oyama Karate
reprezentował Jakub Olewiński,
startujący w konkurencji semi-knockdown juniorów w kat. do 80
kg. Podopieczny trenera Sylwestra
Kowalskiego spisał się wyśmienicie
i po raz kolejny zdobył pierwsze
miejsce.
Bardzo dziękujemy sponsorom
za wsparcie: Burmistrzowi Miasta
Darłowo, Firmie DPP z Darłowa,
Panu Grzegorzowi Olewińskiemu,
Siłowni FORMA oraz Cukierni
Państwa Makarskich. ❚

W Darłowie odbędą się
XXXI Mistrzostwa Polski
w Wędkarstwie
Morskim. Zawodnicy
rywalizować będą
od 9 do 12 maja.
XXXI Mistrzostwa Polski
w Wędkarstwie Morskim z Łodzi
Dryfujących na Przynęty Sztuczne
rozpoczną się 9 maja , o godzinie
19, w Porcie Jachtowym w Darłówku Wschodnim przy ul. Conrada 27. Z zaproszenia do Darłowa
– stolicy wędkarstwa morskiego
– skorzystali najlepsi polscy wędkarze oraz zawodnicy z Niemiec.
Podczas trzydniowych zmagań
wędkarskich
walczyć
będą
o miano najlepszego morskiego
wędkarza.
Do dyspozycji zawodników
udostępnionych zostanie 7 kutrów,
które zabiorą na pokład po 16 zawodników. Rywalizacja odbywać
się będzie w systemie drużynowym
i indywidualnym. Dodatkowo nagrodzony zostanie zawodnik, który
złowi najdłuższą rybę mistrzostw.

Mam chrapkę
na żabkę

l

Pod takim hasłem dzieci
w Darłowie uczyć się będą
pływać.
Dzięki staraniom burmistrza Darłowo
Ministerstwo Sportu i Turystyki dofi-

Biuro organizacyjne zawodów
mieścić się będzie w O.W. Korsarz
w Darłówku Wschodnim.
Oficjalne zakończenie Mistrzostw połączone z dekoracją
zwycięzców odbędzie się w niedzielę 12 maja 2013 roku o godzinie
18.00 w Porcie Jachtowym Darłowo.
Zapraszamy do Darłowa – Stolicy Wędkarstwa Morskiego.
Organizatorami mistrzostw jest
Zarząd Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Słupsku, Centrum
Wędkarstwa Morskiego w Słupsku
oraz Miasto Darłowo. ❚
nansowało samorząd dotacją 20 tysięcy złotych na realizację zajęć nauki
pływania dla uczniów klas drugich
w Szkole Podstawowej nr 3.
W kwietniu dzieci z pięciu klas drugich rozpoczęły się naukę pływania w
basenie. Zajęcia potrwają do końca
czerwca, a następnie będą kontynuowane jesienią do listopada. ❚

