
s 19 maja – debata społeczna, stacja DCW; widowisko teatralno-
-poetyckie „Morskie opowieści”,  kino Bajka

s 20 maja – festyn rodzinny – SP 3; urodzinowa feta na stacji DCW;
koncert Limboski w Bagateli

s 21 maja – Noc Muzeów w Terminalu Sztuki; koncert Apteki 
w Karczmie Rzymskiej

s 22 maja – festyn rodzinny  na Wyspie Łososiowej; koncert Olgi 
Bończak w kościele mariackim
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Przed nami – długi majowy weekend zwany „Majówką”.
Darłowo tradycyjnie zjedna się w biało-czerwonych
barwach i weźmie udział w Biegu Flagi, tuż po nim
rozpocznie sezon grillowy na festynie organizowanym
przez Radę Osiedla Południe. To wszystko 2 maja,
natomiast 3 maja wspólnie i radośnie uczcimy 225. rocznicę

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W samo południe
odprawiona zostanie Msza Święta za Ojczyznę – natomiast 
o godzinie 13:00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
odbędzie się Manifestacja Patriotyczna z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa,
służb mundurowych, organizacji i instytucji działających 

w mieście Króla Eryka a także z udziałem Kompanii
Honorowej Marynarki Wojennej, reprezentacji Zespołu
Szkół Morskich i Pocztów Sztandarowych.  

Szczegóły dotyczące ww. wydarzeń zostały 
opublikowane na www.darlowo.pl

Już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania.

Majówka w Darłowie: Bieg Flagi, rozpoczęcie sezonu grillowego i uczcimy
Święto Konstytucji 3-go Maja

W marcu, znany w Polsce
przemysłowiec, właściciel
kilku browarów – Marek
Jakubiak – uzyskał
pozwolenie na budowę
kolejnej wytwórni piwa.
Powstanie ona w Darłowie,
a konkretnie w Darłówku 
na terenach portowych.

� Idea budowy nowego portowego
browaru ma już 5 lat. Uzyskanie 
pozwolenia na budowę świadczy
jednak o tym, że prace przyspie-
szyły. 

Marek Jakubiak na swoim pro-
filu w portalu społecznościowym
ogłosił, że prace budowlane ruszą
w 2017 roku.

O tym, że poseł Ruchu
KUKIZ’15 bardzo poważnie trak-
tuje tą deklarację może świadczyć
fakt, że wizualizację browaru umie-
ścił jako swoją wizytówkę (tak
zwane zdjęcie w tle) na swoim „fa-
cebookowym” profilu. �

Browar Darłowo 
z pozwoleniem na budowę

MAJÓWKA W DARŁOWIE

704. urodziny
Darłowa
(19-22 maja)
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Kino w Darłowie
– reaktywacja

Mało kto wie,
że darłow-
skie kino 
o wdzięcznej
nazwie
„Bajka”
będzie
wkrótce 
obchodzić
jubileusz 

90-lecia istnienia. To jedno 
z najdłużej działających kin 
nie tylko na pomorzu ale 
w całej Polsce.
Świat, również ten kinowy,
bardzo się w ostatnich latach
zmienił. Wiele małych kin ta-
kich jak darłowskie zlikwido-
wano. Małe kina przegrywają
starcie z multipleksami zlokali-
zowanymi najczęściej w popu-
larnych centrach handlowych.
Drugim powodem likwidacji
małych kin jest konieczność ich
cyfryzacji. Dziś już prawie
wszystkie nowe filmy powstają
na kamerach cyfrowych. Taśma
celuloidowa odchodzi w zapo-
mnienie. Niemodernizowane
kina nie mogą wyświetlać no-
wości filmowych, a w związku 
z tym tracą widzów. W Darłowie
stanęliśmy przed dylematem;
albo „bajkę zakończyć” albo
przedłużyć jej istnienie. Ale
czy można sobie wyobrazić 
turystyczne miasto, z kultural-
nymi ambicjami bez kina?
Uważam, że kino jest insty-
tucją miastotwórczą. Te miasta
i miasteczka, w których kina,
często zbyt pochopnie, zlikwi-
dowano nierzadko zamierają. 
Dlatego zapadła decyzja żeby
nasze kino ratować. Rada
miejska podjęła ostatnio
uchwałę, by przeznaczyć fun-
dusze na zakup nowoczesnego
sprzętu i remont kina.
Będziemy się też starać pozy-
skać dodatkowe pieniądze na
ten cel z ministerstwa kultury.
Jeśli to się uda, to pod koniec
tego roku zaprosimy wszyst-
kich kinomanów na seanse 
w technologii 3D w odnowionym
darłowskim przybytku X muzy.
Mam również dobrą wiado-
mość dla tych wszystkich,
którzy rzadko zaglądają do
kina ale chętnie obejrzeliby
film w plenerze. W wakacje pla-
nujemy liczne seanse kina „pod
chmurką”. Specjalnie dla takich
projekcji zakupiony zostanie
zestaw kina mobilnego o wyso-
kiej jakości. Większość letnich
seansów odbywać będzie się na
darłowskim rynku w sobotnie
lipcowe i sierpniowe wieczory.
Mam nadzieję, że ciepłe i inte-
resujące.

ARKADIusz KLIMOWIcz
BuRMIstRz DARłOWA

#Felieton
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#W skrócie

Szybciej spłacimy
kredyt 
� Radni podjęli uchwałę doty-
czącą przyspieszenia spłaty 
o 1,8 miliona złotych 
zaciągniętego kredytu.  
Po dokonanych zmianach w bu-
dżecie miasta ogółem dochody
wynoszą 59.310116,40 zł, a pla-
nowane wydatki 60.930.026,40
zł. Budżet miasta Darłowa na
rok 2016 zamyka się deficytem
w kwocie 1.619.910 zł, który 
zostanie pokryty wolnymi środ-
kami. Zdaniem skarbniczki
miasta Agnieszki Bałbatun-An-
drys decyzja o szybszej 
spłacie zaciągniętego na cele
inwestycyjne kredytu jest naj-
lepszym rozwiązaniem, po-
nieważ przynosi miastu większe
dochody aniżeli lokata wolnych
środków na oprocentowanym
koncie.

� W ogrodzonym narożu ulic gen.
Józefa Sowińskiego i Adama Mickie-
wicza, tuż przed rondem na drodze
203, rozpoczęto budowę nowej stacji

paliw. Na działce o powierzchni
ponad hektar „Tomsol” spółka z o.o.
z Koszalina zbuduje stację paliw
wraz z myjnią, wiatą nad dystrybu-

torami, pylonem cenowym, zbiorni-
kami na paliwa płynne i zbiornikiem
na LPG oraz pełną infrastrukturą
techniczną i drogową. � 

Powstanie nowa stacja paliw

� 7 kwietnia na nadzwyczajnej sesji
obradowała Rada Miejska. Tema-
tem obrad była korekta budżetu
miasta i związanej z tym zmiany 
w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Darłowa na lata 2016– 2025. 

Spotkanie radnych było nie-
zbędne z powodu zaniechania prze-
budowy oficyny kamienicy przy ul.
Powstańców Warszawskich 22A

oraz dotacji i oszczędności wynika-
jących z przetargów. 

Po zmianach wprowadzone zo-
stały nowe zadania inwestycyjne:
budowa ul. gen. Stanisława Maczka,
opracowanie dokumentacji tech-
nicznej budowy budynków socjal-
nych, projekt budowlano-wyko-
nawczy ul. Jana Henryka Dąbrow-
skiego wraz z budową ul. Mio-

dowej, opracowanie dokumentacji
technicznej budowy ulic: Adolfa
Dygasińskiego, Juliana Fałata, Woj-
ciecha Kossaka, Hieronima Fiodo-
rowa.  

Z budżetu miasta wydzielono
również kwotę 25 tys. zł na wyko-
nanie wiat przystankowych oraz 10
tys. zł na budowę oświetlenia. Po-
nadto zmniejszono wydatki na pro-

mocję miasta, a w zamian wprowa-
dzono celową dotację dla DOK-u 
z przeznaczeniem na modernizację
i cyfryzację kina związaną z ubie-
ganiem się o dofinansowanie po-
chodzące z Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej. Zabezpieczono
również sumę 54,8 tys. zł na wy-
danie książki p.t. „Dzieje Darłowa”,
autorstwa M. Żukowskiego. �

Darłowski budżet po korekcie

Przypominamy 
o uruchomionych
generatorach IX edycji
programu Działaj Lokalnie.

� Darłowskie Centrum Wolonta-
riatu we współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
Programu „Działaj Lokalnie IX”
2016 Polsko – Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności.

W IX edycji Programu „Działaj
Lokalnie” 2016 wspierane będą 
projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspól-
nego. Jest on prowadzony z myślą 
o organizacjach pozarządowych
oraz grupach nieformalnych, które
podejmują wspólny wysiłek, aby 
w ich społecznościach żyło się lepiej.

Szczegółowy regulamin oraz
wniosek – dostępne są na stronach:

www.darlowo.pl
www.wolontariat.com.pl

Wnioski można składać do – 15
maja 2016, wyłącznie za pomocą 
generatora.

Działaj Lokalnie! Nie czekaj 

Nie czekaj! Działaj!!! Działaj Lokalnie.
https://darlowo.pl/pl/?page=imprezy&impreza=1685

Ogłoszono przetarg 
na wykonanie
dokumentacji
przebudowy
darłowskich ulic:
Juliana Fałata,
Wojciecha Kossaka 
i Adolfa Dygasińskiego

Zakres zamówienia obej-
muje kompleksowy za-
kres prac: drogowe, sani-

tarne (odwodnienie drogi wraz 
z przebudową istniejących sieci 
i przyłączy), zaprojektowanie ledo-
wego oświetlenia dróg z redukcją
mocy do 50 procent oraz spo-
rządzenie projektu budowlano-wy-

konawczego z uwzględnieniem
ewentualnej konieczności usunięcia
kolizji istniejącego uzbrojenia terenu
projektowanym. 

Samorząd darłowski zakłada, 
że projekt powinien również
uwzględniać inwentaryzację drzew
i krzewów, tymczasową organizację
ruchu, a także kosztorys inwe-
storski. 

Dwupasmowe drogi będą mieć
szerokość 6 metrów i jednostronne
chodniki. Oferty będą przyjmowane
do 25 kwietnia. Kompletny projekt
przebudowy dróg z uwzględnie-
niem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego musi być
wykonany do 31 października 2016
roku. �

Zbudujemy nowe
darłowskie ulice
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Nie od dzisiaj wiadomo,
że budownictwo jest
kołem zamachowym go-

spodarki i tworzy najwięcej miejsc
pracy. Powstają one nie tylko w fir-
mach budowlanych i wykończenio-
wych, ale również tych zajmujących
się wyposażeniem gotowych już bu-
dynków. A po zakończeniu inwe-
stycji każda z nich tworzy już stałe,
docelowe miejsca pracy. Te przy-
kłady mówią same za siebie... �

się buduje 

Kompleks mieszkaniowy „Kropla Bałtyku" przy ul. Północnej w Darłówku Wsch.

Kompleks gastronomiczno-hotelowy „Apartamenty Ola” 
z salą restauracyjno-bankietową przy ul. Północnej.

Rozbudowa kompleksu turystycznego „Apartamenty Gaja”.

Nowe budynki mieszkalno-turystyczne przy
ul. Zwycięstwa w Darłówku Zach.

Modernizacja Ośrodka Wczasowego „Po-
sejdon"

Budowa fabryki domów mobilnych Lark przy ul. Gen. Sowińskiego

To już końcowy etap budowy apartamentowca „Baltic Corona” przy ul. Północnej.

Budynek mieszkalno-turystyczny przy ul. Północnej

Apartamentowiec Kropla Bałtyku przy latarni morskiej w Darłówku Wsch. 

Pierwszy z budynków apartamentowych
Marina Royale. Inwestycja jest widoczna
coraz bardziej nad poziomem wody. Pod
poziomem morza są już dwie kondy-
gnacje podziemnego parkingu.

Budowy i inwestycje są najlepszym papierkiem lakmusowym
wskazującym na to czy miasto żyje i się rozwija. W Darłowie trwa
obecnie wiele inwestycji. co nas wszystkich cieszy, to fakt że oprócz
budów samorządowych „rozkręcają się" inwestycje prywatne.

Nowe domy przy ul. Księżnej
Zofii...

… i przy ul. F. Chopina. Sporo
domów jednorodzinnych po-
wstaje również przy ul. Luto-
sławskiego, Wybickiego,
Sportowej i w wielu innych
miejscach Darłowa. Buduje
się ich łącznie kilkadziesiąt.
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Start i meta znajdowały się
na Stadionie Miejskim.
Punktualnie w południe

wystartowało blisko 300 zawod-
ników i zawodniczek, którzy przy-
byli z wielu regionów Polski. Prze-
ważali  reprezentanci Pomorza ale
nie zabrakło także przedstawicieli
Kaszub, a nawet Kujaw, czy też 
Mazowsza. 

Atrakcyjna i widowiskowa trasa
przebiegała ulicami; Sportową 
– Lotników Morskich – Zwycięstwa
– Plażową – Helską – Dorszową 
– Władysława IV– Mostem 
w Darłówku – Kąpielową – Sło-
wiańską – Jana Pawła II – Sportową.
Zwycięzcą biegu został Łukasz
Wirkus z Borzytuchomia, z czasem
33:41 min. Srebrny medal wywal-
czył Mateusz Witkowski z Kosza-
lina z czasem 34:23. Brąz zdobył Da-
mian Gałkowski ze Sławska – 35:15. 

W klasyfikacji pań najlepszą była

Marlena Pawłowska z Człuchowa.
Zdobywczyni złotego medalu 
z czasem 39:36 była 13. w klasyfi-
kacji generalnej. Srebro wywalczyła
Gosia Pazda-Pozorska z Kobylnicy 
z czasem 39:36 min. Trzecią na mecie
biegu w klasyfikacji kobiet była An-
tonina Rychter ze Szczecinka. 

Biegaczom towarzyszyła sło-
neczna pogoda i nadmorska bryza.
Trzy pierwsze zawodniczki i trzech
pierwszych zawodników otrzymało
zaproszenia od Kołobrzeskiej Że-
glugi Pasażerskiej do udziału 
w rejsie katamaranem JANTAR na
duńska wyspę Bornholm. Swoje 
rekordy życiowe pobiło wielu za-
wodników, w tym dwaj szefowie
referatów w Urzędzie Miejskim 
w Darłowie: Tomasz Breszka i Zbi-
gniew Mielczarski.   

Wszyscy uczestnicy biegu otrzy-
mali piękne okolicznościowe me-

dale z widokiem dawnego miasta 
i jego pieczęcią. 

Najlepsi zawodnicy oprócz me-
dali, pucharów i dyplomów otrzy-
mali nagrody rzeczowe. Ponadto
pomiędzy uczestników biegu roz-
losowano kilkanaście nagród rze-
czowych ufundowanych przez
sponsorów. 

Nagrody wręczali radni Edward
Ziółkowski, Jerzy Maciąg i Paweł
Breszka. 

Organizatorem darłowskiej Za-
Dyszki byli pracownicy UM z An-
geliką Kulisch na czele.

Kompletne wyniki z biegu znaj-
dują się na stronie internetowej
http://www.sport.darlowo.net/

L. WALKIeWIcz

Darłowska zaDyszka
W niedzielę, 17 kwietnia, darłowska zaDyszka, czyli bieg uliczny na 10 km,
otworzyła sezon biegów średnich. Patronat honorowy nad biegiem objął
Arkadiusz Klimowicz burmistrza Darłowa. 

# Najlepszy darłowiak 
� Witold Mierzwa zajął czwarte
miejsce z czasem 37:29.

# Najlepsza 
darłowianka 
� Kamila łagutko zajęła
czwarte miejsce.

# skąd przyjechali
� Kamień Pomorski, Kołobrzeg,
Trzebiatów, Białogard, Szczecinek,
Złocieniec, Koszalin, Świdwin,
Wałcz, Poznań, Leszno, Bydgoszcz,
Grudziądz, Sławno, Lębork, Słupsk,
Bytów, Korzybie, Ustka, Łeba, Ino-
wrocław, Warszawa.  

Liczna grupa zawodników to nieformalna darłowska
grupa biegowa Runnerswalde w charakterystycznych
pomarańczowych koszulkach.

Zwycięzcą biegu został Łukasz Wirkus z Borzytu-
chomia. Srebrny medal wywalczył Mateusz Witkowski 
z Koszalina. Brąz zdobył Damian Gałkowski ze Sławska.

Zawodnicy ułamek sekundy przed startem

Blisko trzystu zawodników biegu to rekord frekwencji w dotychczasowych imprezach.

Popularność imprez biegowych jest coraz większa. Nawet wśród darłowskich samorządowców. Od lewej: radny
Paweł Breszka, burmistrz Arkadiusz Klimowicz, kierownik referatu integracji europejskiej i inwestycji Tomasz
Breszka.
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Darłowska zaDyszka
#

ZaDyszka 
dzieci i młodzieży
Na stadionie Miejskim w Darłowie odbyły się
biegi dla dzieci szkół podstawowych 
i gimnazjalnych traktowane, jako przedbiegi
Darłowskiej zaDyszki. Patronat nad biegami
objął burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz. 

Udział w młodzieżowej zadyszce wzięła ponad setka dzieci i mło-
dzieży. Podobnie jak i dorośli najlepsi stawali na podium, a burmistrz
Darłowa gratulował im zwycięstwa i wręczał złote, srebrne 
i brązowe medalu. Radni jerzy Maciąg i edward Ziółkowski asysto-
wali burmistrzowi wręczając dyplomy i podarunki. Całość imprezy
komentował Wojciech Polakowski. 

Wyniki biegów w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta i-ii klasa: i – julia Danilczuk, ii – Weronika Nowak, 
iii – Maja Ciach (wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie. 
Chłopcy i-ii klasa: i – Franek Sajko z SP2, ii – Mikołaj Szwałek z SP3,
iii – Błażej Zorn z SP3
Dziewczęta iii-iV klasa: i Katarzyna Marek z SP3, ii emilia Karska 
z SP3, iii – Boguszewska Wiktoria z SP3;
Chłopcy iii-iV klasa: i – jan gosłomczyk (Święc Sławno), ii – jakub
Wilczewski (Święc Sławno), iii – Kacper Żmijewski z SP3Darłowo;
Dziewczęta V-Vi klasa: i – Kinga Witkowska z SP3, ii – Pola Lewan-
dowska z SP3, iii – Daria Major z SP 3

Wyróżnienia:
julia jabłońska z SP3, Maja Siemiątkowska z SP3, Daria Major z SP3
Chłopcy V-Vi klasa: i – Dominik Olesiak z SP3, ii – Mariusz Lenart 
z SP 3, iii – Mateusz Król z SP3.
gimnazjum dziewczęta klasa i-iii: i– Karolina Biernat ze Sławna.
gimnazjum chłopcy klasa i-iii: i – Michał Olesiak ze Sławna,ii – Da-
mian Banach z Darłowa, iii – grzegorz Młynarczak z Darłowa.

# Najmłodsi biegacze
� Barbara Antosik (3 lata) i Mikołaj Antosik (5 lat) 

Walka o pierwsze miejsce trwała już na półmetku. Ostatecznie więcej sił na finiszu za-
chował Łukasz Wirkus i pokonał Mateusza Witkowskiego

Supportem (za)dyszki były biegi dla młodszych sportowców. Także i oni otrzymali 
nagrody, pamiątkowe medale i dyplomy.

Najlepsze zawodniczki tegorocznej (ZA)Dyszki od lewej 3m. Antonina Rychter, 1m. Marlena Pawłowska, 2m. 
Małgorzata Pazda-Pozorska.

#
� AUTORZy ZDjęć: P. Breszka, Babsi Photography, j. Struś, M. Burduk
Fotogaleria z wydarzenia dostępna na profilu Sport Darłowo w portalu 
Facebook
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� Darłowo ma się czym pochwalić.
Na rynku wydawniczym pojawiły
się właśnie wiersze dla dzieci 
Małgorzaty Stanuch „Niezwykłe
przypadki leśnej gromadki”. 
Książka dodatkowo wzbogacona
jest o audiobooka – wiersze czyta
Arleta Bojke (darłowianka, dzienni-
karka Telewizji Polskiej). 

Małgorzata Stanuch od lat miesz-
kająca z mężem w nadmorskim 
Darłowie. Matka dwóch dorosłych
córek. Z wykształcenia inż. ry-
bactwa morskiego, z zamiłowania
autorka tekstów piosenek i wierszy,
które z czasem przestały mieścić się
w szufladzie... 

Książka to przekazane z hu-
morem życiowe mądrości zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Wiersze bawią i wzruszają, przeno-
sząc w świat leśnych zwierząt, dają
rodzicom możliwość pokazania
swym pociechom, że czytanie to
świetna zabawa. Sami dorośli mają

okazję wrócić wspomnieniami do
wspaniałych chwil dzieciństwa,
kiedy to królowały „Ptasie radio”
czy „Zoo”, bo skojarzenie z tymi ar-
cydziełami literatury dziecięcej na-
suwa się samo podczas lektury.
„Niezwykłe przypadki leśnej gro-
madki” sprawią radość absolutnie
wszystkim. Gwarantujemy!

– W świecie, w którym bajki dla
najmłodszych nie zawsze promują
zachowania i wartości, które chcie-
libyśmy wpajać naszym pociechom,
wiersze Małgorzaty Stanuch mają
wszystko to, czego im potrzeba. 
W inteligentny i dowcipny sposób
bawią i uczą jednocześnie. Odkry-
wają przed dziećmi przyrodę, którą
nie każde z nich – szczególnie
mieszkając w mieście – ma szansę
poznawać z bliska. To dla mnie wy-
różnienie, że mogę je przeczytać nie
tylko swojemu synkowi.Arleta
Bojke, dziennikarka i reporterka
TVP. �

Literackie
Darłowo 

� Morskie połączenie międzynaro-
dowe z duńską Wyspą Bornholm,
możliwe będzie do zrealizowania 
w okresie letnim z portu w Darło-
wie. Armator obsługujący tą trasę 
– Kołobrzeska Żegluga Pasażerska
będąca w posiadaniu jednostki
Jantar z blisko 300 miejscami pasa-

żerskimi opublikowała w swoim
rozkładzie rejsów również te, które
realizowane będą z portu Królew-
skiego Miasta Darłowa. 

Dokładny ich wykaz znajduje się
pod adresem: 

http://www.kzp.kolobrzeg.pl/
rozklad-rejsow

Organizacją i sprzedażą biletów
na rejs z Darłowa zajmuje się wy-
łącznie:

Darłowska Lokalna Organizacja
Turystyczna, ul. Powstańców War-
szawskich 51, 76-150 Darłowo,

tel. 51 930 30 32
cot@darlot.pl

Darłowo – Bornholm

Radni Młodzieżowej Rady
Miasta Darłowo wzięli
udział w seminarium
„Partycypacja obywatelska
młodzieży. Przykład
młodzieżowych rad gmin”.
Dzięki temu mają
porównanie jak pracują ich
rówieśnicy w innych
miastach. 

� Konferencja odbyła się 14 kwietnia
w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów przy al. Ujazdowskich 
w Warszawie. Organizatorem spo-
tkania był Pełnomocnik Rządu 
ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz Fundacja Civis Polonus. Mło-

dymi darłowskimi radnymi opieko-
wała się Justyna Kowalska. 

Delegacja Młodzieżowej Rady
Miasta Darłowo – w skład której
weszli uczniowie Zespołu Szkół im.
S. Żeromskiego w Darłowie (Kor-
nelia Rybarczyk) i Miejskiego Gim-
nazjum im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie (Andżelika Sawicka 
i Dawid Jasiewicz) – uczestniczyła
w warsztatach o tematyce sposobu
pracy MRM i ordynacji wyborczej.
Radni zapoznali się z wieloma przy-
kładami funkcjonowania rad w całej
Polsce.

Młodzieżowi Radni podczas ku-
luarowej rozmowy z Wojciechem
Kaczmarczykiem – sekretarzem

stanu w KPRM – zaprezentowali
Darłowo jako miasto aktywnych
obywateli i inicjatyw społecznych.
Pełnomocnik był zaintrygowany
Darłowską Laponią Św. Mikołaja,
której popularność – jak się okazuje
– sięga znacznie poza nasz region.

Radni Młodzieżowej Rady
Miasta Darłowo dziękują Urzędowi
Miejskiemu w Darłowie za umożli-
wienie uczestnictwa w seminarium
i sfinansowanie wyjazdu. 

– Było to bardzo ciekawe do-
świadczenie, które z pewnością wy-
korzystamy w pracy na rzecz 
lokalnej młodzieży – zgodnie za-
pewniają. �

MRM DARłOWO

Młodzi radni debatowali 
w Warszawie

Podczas V Forum
Pacjentów
Onkologicznych
wyróżnienie Jaskółki
Nadziei w kategorii
Pacjent Niosący
Nadzieję otrzymała
elżbieta Betlińska 
z Darłowskiego Klubu
Amazonki. 

Polska Koalicja Pacjentów
Onkologicznych już po raz
piąty zorganizowała spo-

tkanie, aby przedyskutować pro-
blemy, przed którymi stoi polska
onkologia w kontekście potrzeb,
oczekiwań oraz praw pacjentów.
Forum jest także okazją do wy-
miany doświadczeń i przedsta-
wienia organizacji pacjentów jako
ważnego partnera w procesach de-
cyzyjnych, niezmiernie istotnych

dla  chorych  onkologicznie .  
W gronie wspaniałych osób, cieka-
wych osobowości mogliśmy wysłu-
chać informacji, które dotyczą cho-
rych, oraz dają nadzieję tym, którzy
rozpoczynają uciążliwe terapie on-
kologiczne. 

Polska Koalicja Pacjentów Onko-
logicznych ogłosiła po raz pierwszy
nominacje do Jaskółek Nadziei, 
a podczas V Forum ogłoszono laure-
atów i wyróżnionych. Wyróżnione
została  Elżbieta Betlińska z Klubu
Amazonki w Darłowie i Anna No-
wakowska ze Stowarzyszenie Sanitas. 

– Moją nominację zgłosił Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Da-
rłowie. Wyróżnienie jest również na-
grodą dla moich koleżanek z Klubu
Amazonki w Darłowie. Doda mi 
to jaskółczych skrzydeł, bo w życiu
to człowiek jest najważniejszy.
Nadal będziemy pomagać, robić
małe uczynki, ale czynione z sercem
– podsumowała wyróżniona. �

V Forum Pacjentów Onkologicznych 

jaskółka Nadziei dla darłowianki 
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sprawne siłownie
Od trzech lat chętni do aktywnego treningu mogą korzystać z urządzeń
siłowych w sześciu miejscach Darłowa. Nawet niepogoda nie może 
odstraszyć stałych bywalców od codziennych ćwiczeń. 
Na straży ich sprawności czuwa Mirosław Macuga, pracownik ratusza.
Każde urządzenie jest minimum raz w tygodniu testowane, a w wakacje
blisko 60 urządzeń jest sprawdzanych przynajmniej 2-3-krotnie.

W OBIeKtyWIe

� Szkoła Podstawowa nr 3 w Da-
rłowie była organizatorem elimina-
cyjnego turnieju mini siatkówki
Kinder + Sport w kategorii czwórek
chłopców. W turnieju startowało
siedem zespołów z Koszalina, 
Kołobrzegu i Darłowa.

Bardzo dobrze zaprezentowali
się chłopcy z SP3 Darłowo. Zespół
I SP3 (Wiktor Żmuda, Adrian Tyfel,
Krystian Włodarczyk, Stanisław
Rynkowski) zajął drugie miejsce, 
a zespół II SP3 (Aleksander Bed-
narczyk, Oskar Kocinski, Jakub

Chojniak, Michał Widawski, Alek-
sander Podwałka,) zajął trzecie
miejsce.

Z tego turnieju 4 drużyny kwali-
fikują się do finału wojewódzkiego.
Opiekunem zespołów jest Jerzy Ro-
szak. �

sukces w mini siatkówce 

Dobiegają końca rozgrywki
ligowe w różnych
kategoriach wiekowych
organizowane przez
zachodniopomorski związek
Piłki siatkowej w szczecinie.

� W III lidze mężczyzn ekipa KS
„Stocznia Darłowo” na początku
kwietnia zajmowała 4. miejsce z do-
robkiem 8 punktów. W ostatnich
sześciu meczach drużyna poniosła 
5 porażek i dopiero w ostatnim

meczu z Olimpem Łobez wygrała
dzięki walkowerowi. Zdecydo-
wanym liderem tabeli jest zespół 
LO MS Świnoujście wyprzedzający
ekipy Mieszka Połczyn Zdrój 
i Bronka Koszalin. 

W Lidze Wojewódzkiej Mło-
dzików mamy dwa zespoły – oba
ze Stoczni. Te rozgrywki odby-
wają się systemem turniejowym.
Po czterech turniejach w grupie I
prowadzi Stocznia I z dorobkiem
24 punktów, przed II zespołem 

z  D a r ł o w a  –  1 7  p u n k t ó w .  
W grupie II natomiast prowadzi
Maraton Świnoujście – 24 pkt.
przed LMKS Żak – Espadon Py-
rzyce – 18 punktów. 

W pierwszym turnieju ćwierćfi-
nałowym nasi chłopcy ponieśli
dwie porażki. Obie, w stosunku 0:2
(z Maratonem i Żakiem). 

W Lidze Wojewódzkiej Kadetek
nasze dziewczyny ze Stoczni zajęły
5 miejsce z dorobkiem 12 punktów.
Prym wiodły tutaj ekipy ze Szcze-

cina: Pomorzanie (9 pkt.) oraz
Osiemnastka (27 pkt.). 

Zdecydowanie lepiej wypadli
kadeci naszego klubu, którzy po eli-
minacjach zajmują z dorobkiem 18
oczek pierwsze miejsce w rozgryw-
kach. Wyprzedzili oni zespół UKS
Powiat Kołobrzeski. Po turniejach
finałowych najlepsza w wojewódz-
twie okazała sie drużyna Maratonu
ze Świnoujścia, a nasz zespól zdobył
brązowy medal zajmując trzecie
miejsce. 

Podsumujmy także dotychcza-
sowe występy juniorów KS Stocznia
Darłowo. W grupie finałowej, po 
pięciu rozegranych spotkaniach, 
liderem był nasz zespół mając w do-
robku 12 punktów i wyprzedzając
stosunkiem setów KS Espadon
Szczecin. W ścisłym finale woje-
wódzkim nasi juniorzy zajęli 3
miejsce. Wygrał Maraton ze Świno-
ujścia. �

A.R.

Finał siatkarskich zmagań 

Niespodziankę dla piłkar-
skiej społeczności UKS
Orlik przygotowała

prezes stowarzyszenia Katarzyna
Polakowska. Spotkanie z gwiaz-
dami polskiego futbolu, czołowymi
do niedawna piłkarzami naszej eks-
traklasy i reprezentantami Polski –
było otwarte dla publiczności. 

Piotr Reiss był napastnikiem.
Grał w Lechu Poznań, Amice
Wronki, ale także w klubach nie-
mieckich: Hercie Berlin, MSV Duis-
burg a także zespole z Furth. 
W trakcie całej piłkarskiej kariery
rozegrał 481 meczy ligowych, strze-
lając w nich 154 bramki i kolejne 50
w meczach pucharowych. W repre-
zentacji Polski rozegrał 4 mecze
strzelając jednego gola. Z Lechem
zdobył Puchar i Superpuchar Polski.
Był także Królem Strzelców naszej
ligi. 

Radosław Majdan był bramka-
rzem. Jego pierwszym klubem była
szczecińska Pogoń, skąd w roku
2001 wyjechał do Izmiru, gdzie grał
w miejscowym Geztepe. Z małą
przerwą na występy w PAOK Salo-
niki przeniósł się do tureckiego Bur-

saspor, a następnie izraelskiego
Aszdod. W roku 2004 wrócił do
Polski, gdzie grał w Wiśle Kraków,
ponownie Pogoni, kończąc karierę
w Polonii Warszawa. Rozegrał 374
mecze ligowe oraz 7 w reprezentacji
Polski. Zdobywca Pucharu Grecji 
i podwójnego mistrzostwa Polski 

z Wisłą. Był uczestnikiem piłkarskich
mistrzostw świata w Korei Płd. 

Te pobieżne charakterystyki nie-
zbicie dowodzą, że obaj piłkarze 
to gracze dużego formatu. Z tym
większym zaciekawieniem spotka-
liśmy się z nimi na obiektach 
Darłovii. 

Spotkanie to miało niecodzienny
charakter, gdyż reprezentanci
Polski poprowadzili wspólnie tre-
ning młodych adeptów piłkarstwa 
z Akademii UKS Orlik. Wieczór 
z reprezentantami Polski cieszył się
wielkim zainteresowaniem darło-
wiaków. Zarówno Piotr Reiss jak 

i Radek Majdan rozdali dziesiątki
autografów i zrobili sobie zdjęcia 
z każdym z uczestników spotkania. 

Obaj piłkarze byli pod wielkim
wrażeniem naszego miasta i sta-
dionu przy ulicy Sportowej. �

A.R.

trening w blasku gwiazd 
19 kwietnia na młodych piłkarzy Darłovii czekała niespodzianka – trening pod okiem Radosłąwa Majdana i Piora Reissa.
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