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D
ochód z balu przezna-
czony zostanie na zakup
wyposażenia do powsta-

jącego nowego budynku hospicjum.
Zakupiony zostanie również pro-
gram komputerowy do obsługi pla-
cówek medycznych. – Rozbudowę
hospicjum wsparliśmy również
kwotą 16.733,56 zł, zebraną  pod-
czas naszego letniego Festynu Cha-
rytatywnego – mówi Joanna Klimo-
wicz, prezes fundacji Charytatywnej
„Morze Miłości”, organizatorka balu.  

W tym roku 150 osób bawiło się
i licytowało dary w Dolinie Char-
lotty Resort & Spa (Strzelinko koło
Słupska). Honorowym patronatem
objął go biskup Edward  Dajczak,
ordynariusz koszalińsko-kołobrze-
skiej diecezji, prowincjał  francisz-
kanów o. Jan Maciejowski OFM
conv, burmistrz miasta Darłowa 
– Arkadiusz Klimowicz, starosta 
sławieński Wojciech Wiśniowski. 
Biskupa Edwarda Dajczaka repre-
zentował ks. biskup Krzysztof Za-
darko. 

Licytowano wiele atrakcyjnych
przedmiotów przekazanych przez
darczyńców, m.in. numer startowy
Kamila Stocha z zawodów w  Gar-
misch Partenkirchen, rękawice An-
drzeja Gołoty, but Marcina Gortata,
koszulkę trenera reprezentacji
Polski w piłce nożnej Adama Na-
wałki, ikony, biblie itd. 

Jednocześnie sprzedawano ce-
giełki po 50 złotych. Goście otrzy-
mali za nie atrakcyjne nagrody.
Ogółem – z licytacji i cegiełek – ze-
brano prawie 60 tysięcy złotych. 

Dochód z balu w całości będzie
przekazany na potrzeby darłow-
skiego hospicjum. Ten magiczny
wieczór uświetniły pokazy barma-
ńskie. Przez całą noc grał dla przy-
byłych zespół RonBand, a popro-
wadził go Robert Bochenko. 

Organizatorzy balu serdecznie
dziękują sponsorom i liczne przy-
byłym gościom i już zapraszają na
kolejny, XIII bal, który odbędzie się
16 lutego 2019 roku. 

L. WaLkIeWICZ

Udany Bal charytatywny na rzecz hospicjum 

POMOCNa ZaBaWa
XII Bal Charytatywny na rzecz  Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Czesława Domina 
w Darłowie zaowocował prawie 60 tys. złotych. 

W Zespole Szkół Morskich 
w Darłowie, 19 lutego,
uroczyście zostanie
przekazany symulator
nawigacyjny. Pomoże wielu
kolejnym rocznikom
morsaków w „suchym
treningu” trudnych
manewrów. 

� Wartość zakupionego sprzętu wy-
nosi 1.316 mln zł, które pokryje bu-
dżet powiatu. Warto podkreślić, że
samorząd pozyskał dofinansowanie
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa  Zachodnio-
pomorskiego, w ramach którego po-
wiat odzyska część zainwestowanej

kwoty, a szkoła dodatkowo zostanie
doposażona w nowoczesną pra-
cownię ratownictwa morskiego. 

Symulator wzbogaci bazę dy-
daktyczną szkoły i wpłynie na ja-
kość prowadzonego kształcenia.

Symulator radarowo – nawiga-
cyjny wyposażony jest w osiem sta-
nowisk uczniowskich, w tym jedno
stanowisko rzeczywistego mostka
nawigacyjnego. Do wyboru
uczniowie mają różnego typu i wiel-
kości statki – od bardzo dużych
statków handlowych takich jak tan-
kowce, masowce czy kontenerowce,
po jednostki rybackie i szybką łódź
motorowodną. Każde ze stanowisk
wyposażone jest w urządzenia na-

wigacyjne, dokładnie takie jak na
prawdziwym statku: mapa elektro-
niczna, radar nawigacyjny, od-
biornik DGPS, autopilot, log czy
echosonda. 

Wszystkie ćwiczenia przygoto-
wywane są na stanowisku instruk-
tora, który ma możliwość wyboru 
w jakim obszarze i w jakich warun-
kach hydrometeorologicznych
uczniowie prowadzą żeglugę.
Wszystkie te elementy sprawią, że
uczniowie będą mogli prowadzić
wachty nawigacyjne tak jak na
prawdziwym mostku nawiga-
cyjnym, co jest niezbędne w przy-
gotowaniu ich do pracy na statkach
morskich. �

Jak po prawdziwej wodzie...

W niedzielę, 11 lutego,
zakończył się Jubileuszowy
XX Bal Charytatywny
organizowany przez
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych 
w Darłowie na rzecz
podopiecznych Dziennego
Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Terapeutycznego 
w Darłowie. 
� To najstarsza tego typu impreza 
w powiecie i wyjątkowe wydarzenie
towarzyskie. W tegorocznym Balu
w Bursztyn Medical SPA & Wellness
S. C. w Bobolinie uczestniczyło
ponad 200 osób. Podczas Balu odby-

wałay się licytacje. Najwyższą kwotę
osiągnęła praca plastyczna w mor-
skim klimacie wykonana przez setkę
dzieci z darłowskiego „Przedszkola
przy szkole”, stworzona specjalnie
na tę okazję podczas przedszkolnych
zajęć rękodzielniczych. Państwo 
Maryla i Artur Dydynowie wylicy-
towali ją za 3.500 zł! 

Uczenie dzieci, by w życiu nie
koncentrować się tylko na sobie, 
a dostrzegać problemy innych to
szlachetna inicjatywa. Dziękujemy!
Życzymy niegasnącego zapału 
i wielu możliwości do rozwijania
artystycznych pasji!

Łączna kwota uzyskana z aukcji
sięgnęła 30.000 zł. 

Zarząd Stowarzyszenia ser-
decznie dziękuje za wspólną zabawę
połączoną z dobroczynnością. XXI
Bal już za rok! Do zobaczenia! �

Jubileusz wspaniałych serc 

Na zdjęciu: z prawej strony 
organizatorki balu – Joanna
Klimowicz, prezes fundacji,
Danuta Woźniak, wiceprezes
fundacji w towarzystwie 
ks. biskupa Krzysztofa Zadarki
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76 sztuk drzew i krzewów
posadzono na terenie
Darłowa w ubiegłym roku.

� Anna Marczak, inspektor ds.
ochrony środowiska  w Urzędzie
Miejskim, poinformowała, że naj-
więcej nowych roślin pojawiło się
na terenie miejskim przy hotelu
Apollo, od strony plaży, gdzie  po-
sadzono 14 sztuk sosny kosodrze-
winy i 16 sztuk jałowca płożącego;
przy alei Wojska Polskiego posa-

dzono 10 sztuk kasztanowca czer-
wonego; na terenach miejskich przy
Inkuli 16 roślin: 2 dęby szypułkowe
i 2 lipy drobnolistne, 2 graby po-
spolite, 2 choiny kanadyjskie, 2
klony Dawida, 3 brzozy Doorenbos,
3 świdośliwy  Amelanchier: przy 
ul. Sportowej 8 klonów.

– Niezależnie od tych nasadzeń
właściciele nieruchomości w Darło-
wie, w miejsce wyciętych drzew,
posadzili wiele nowych – podkreśla
inspektor. �

Ulice pełne drzew 
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Śluby 
DarłoWsKie
93 razy w 2017 roku kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Darłowie wysłuchał
sakramentalnego „tak” złożonego na ślubnym
kobiercu przez małżeńskie pary. 
Halina Pacholska-Rondzio stwierdza, że wśród
małżeństw zarejestrowanych w ubiegłym roku
było 43 cywilnych, 41 konkordatowych 
i 9 transkrypcji małżeństw zawartych za gra-

nicą. Kandydaci na męża i żonę mogą zade-
cydować  czy ślub odbędzie się w urzędzie,
czy poza nim, na przykład w plenerze. Część
osób korzysta z tej możliwości. W 2017 roku
10 par  zawarło ślub  poza siedzibą USC.
Jedno z tych małżeństw zawarto w domu, 
ze względu na stan zdrowia nowożeńców. 

W przypadku ślubów cywilnych ponad  połowa
narzeczonych pochodziła z Darłowa 
(ok. 60 proc.). Pozostałe osoby pochodziły nie
tylko z regionu, ale również  z terenu całej
Polski. Podobnie było w przypadku małżeństw
konkordatowych. 

� Właściciele posesji mają obowią-
zek dbać o czystość i porządek na
chodnikach przed swoimi nieru-
chomościami i budynkami. Dotyczy
to wszystkich nieruchomości 
bez względu na ich przeznaczenie 
i sposób użytkowania. 

Obowiązek sprzątania błota,
śniegu oraz lodu z chodników
wzdłuż posesji mają: właściciele nie-
ruchomości, współwłaściciele, użyt-
kownicy wieczyści, zarządzający

nieruchomością  lub ją użytkujący.
Obowiązki  te wynikają  bezpo-
średnio  z art. 5 Ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 

Za niedopełnienie tych obowią-
zków grozi grzywna do 500 złotych
lub skierowanie wniosku o ukaranie
do sądu.

Usuwając śnieg sprzed własnych
posesji proszę pamiętać o posypa-
niu chodników piaskiem. �

STRaż MIeJSka PRZyPOMINa

Lodowate wymagania

T
rwa nieograniczony prze-
targ na realizację inwestycji
pod nazwą „Zielone 

Darłowo” – tworzenie nowych oraz
odnowa zdegradowanych terenów
zielonych na obszarze Darłowa 
w celu poprawy jakości środowiska
dla mieszkańców i turystów.  

Inwestycja współfinansowana ze
środków UE realizowana będzie 
w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonanie projektu i jego dalsza
realizacja będą oparte o już opraco-
wane koncepcje i powinny
uwzględniać wymogi Programu
funkcjonalno-użytkowego. Przetarg
dotyczy czterech miejskich ob-
szarów parkowych o łącznej po-
wierzchni blisko 12 ha na których
ma nastąpić m.in. zagospodaro-
wanie nieużytków, rewaloryzacja
nowych terenów zielonych oraz za-
montowanie obiektów malej archi-
tektury.

Pierwszy teren parkowy leży
wokół zbiornika wodnego Inkula
(dawnej glinianki). Planuje się na
nim: wytyczenie i zbudowanie sys-
temu nowych ścieżek pieszych i ro-
werowych, uporządkowanie i pie-
lęgnacja istniejącej zieleni, nowe
nasadzenia, oświetlenie terenu,
urządzenie strefy rekreacyjnej wraz
z placem zabaw, rozmieszczenie
obiektów małej architektury – ławki,
kosze na śmieci, stojaki na rowery,
tablice informacyjne, ogólnodo-
stępnej toalety oraz  system monito-
ringu z kamerami na terenie parku.

Drugi teren otacza były zbiornik
ppoż. położony przy ul. św. Ger-
trudy. Planuje się na nim wyko-
nanie ścieżki dla pieszych, upo-
rządkowanie i pielęgnacja istniejącej
zieleni, nowe nasadzenia, oświe-
tlenie terenu, montaż obiektów
małej architektury – ławki parkowe,
kosze na śmieci, tablice informa-
cyjne, schody terenowe i kładka dla
pieszych przy stawie oraz system
monitoringu z kamerami.

Trzeci obszar to park Króla

Eryka, położony przy ul. o. Damia-
na Tynieckiego i Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Planuje się przebu-
dowę istniejącego podjazdu i placu,
budowę systemu ścieżek, wyko-
nanie schodów terenowych, zbudo-
wanie fontanny, przeprowadzenie
pielęgnacji istniejącej zieleni i nowe
nasadzenia. Ponadto w parku będą
ustawione obiekty małej architek-
tury – ławki parkowe, kosze na
śmieci, tablice informacyjne, stojaki
na rowery oraz system monitoringu
z kamerami.

Czwarty obszar parkowy ogra-
niczony ulicami: aleja Parkowa, So-
snowa, Plażowa i wydmami znaj-
duje się w Darłówku Zachodnim.
W tym parku planuje się wykonanie

systemu ścieżek pieszych, rowero-
wych i jezdnych, uporządkowanie 
i pielęgnacja istniejącej zieleni oraz
nowe nasadzenia, oświetlenie 
terenu, zamontowanie obiektów
małej architektury – ławki parkowe,
kosze na śmieci, tablice informa-
cyjne, stoliki do gier, stojaki na 
rowery, ogólnodostępne toalety. Po-
nadto ma powstać strefa rekre-
acyjna z urządzeniami placu zabaw
i siłownią na wolnym powietrzu,
wiaty piknikowe, strefa wybiegu
dla psów oraz system monitoringu
z kamerami.

Prace powinny rozpocząć się już
w marcu 2018 roku, a zakończyć we
wrześniu 2019 roku.

L. WaLkIeWICZ

Zazieleni się od milionów
Darłowo chce przeznaczyć 7 milionów złotych na tworzenie nowych parków 
i odnowę starych miejsc rekreacji. Zmiany dotyczyć będą obszaru 12 hektarów.

Mimo zimy w Darłowie trwa
szeroki front robót
inwestycyjnych. aktualnie
prowadzonych jest sześć
głównych inwestycji. 
� Z wielkim rozmachem firma 
Polwar S.A z Gdańska buduje przy-
czółki na obu brzegach Wieprzy, 
na których będzie zamocowana
tzw. Kładka kutrowska, łącząca
Wyspę Łososiową z ul. W. Luto-
sławskiego.

Na wydmie zachodniej, na dłu-
gości 600 metrów od ulicy Sosnowej
do Hydrobudowy przy ul. Dor-
szowej, wznoszona jest na palach
kładka przyrodniczo-widokowa.
Hanit, z którego budowana jest
kładka wytwarzany jest podczas re-
cyklingu tworzyw sztucznych i nie
wymaga konserwacji, a przy tym
jest odporny na nadmorskie czyn-
niki atmosferyczne.

Wewnątrz dwóch wielorodzin-
nych budynkach socjalnych, wzno-
szonych przy ul. J. Wybickiego,
trwają już roboty instalacyjne i wy-
kończeniowe. Są to budynki parte-
rowe z dwuspadowym dachem, 
podobne do już istniejących. W każ-
dym z budynków są dwa rodzinne
mieszkania o powierzchni po 49,3
m2 i dwa lokale mieszkalne o po-
wierzchni po 44,5 m2.

W Zamku Książąt Pomorskich
jednocześnie dwie firmy prowadzą
prace inwestycyjne związane z pro-

jektem „Darłowo w czasach Eryka
Pomorskiego”. Jedna firma zajmuje
się aranżacją wystawy w zamko-
wych komnatach i w wieży, a druga
prowadzi prace przy renowacji
muru zamkowego, budowie kładki
nad fosą i urządzeniem na po-
wierzchni ok. 600 m2 miejsca do or-
ganizacji wydarzeń historyczno-kul-
turalnych.

Kolejnym placem budowy jest
teren pomiędzy ulicami R. Trau-
gutta, Rzemieślniczą i Wieprzą,
gdzie budowany jest park rekre-
acyjny. �

SPaCeRkIeM 
PO MIeJSkICH
INWeSTyCJaCH
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Zostań mistrzem
wiedzy o Bałtyku 

Nagrodą w  3. Miejskiej olimpia-
dzie Wiedzy o Morzu bałtyckim 
– Darłowo 2018 jest rejs na duńską
wyspę bornholm.  

W olimpiadzie mogą wziąć
udział uczniowie darłowskich szkół:
podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych. Dla najmłod-
szych – przedszkolaków – ogłoszono
równolegle konkurs plastyczny, a jego
zwycięzców poznamy 27 marca, pod-
czas wręczenia nagród. Z prac kon-
kursowych powstanie ponadto mała
galeria dzieł najmłodszych mieszkań-
ców miasta, którą podziwiać będziemy
mogli w Kinie bajka.   

Celem olimpiady jest upo-
wszechnianie wśród dzieci i mło-
dzieży wiedzy o morzu i gospodarce
morskiej, uwrażliwienie na aktualne
problemy ochrony środowiska mor-
skiego, rozwijanie zainteresowań 
i pasji proekologicznych oraz kulty-
wowanie obchodów Święta Morza. 

rywalizacja będzie miała dwa
etapy. rozgrywki szkolne odbędą się
16 marca. Wyłonią reprezentację
maksymalnie pięciu uczniów pla-
cówki, którzy wezmą udział w finale
miejskim. 

Zwycięzcy Miejskiej olimpiady
Wiedzy o Morzu bałtyckim zostaną
wyłonieni 20 marca, w Miejskim 
Gimnazjum im. stanisława Dulewicza
w Darłowie. 

Wręczenie nagród dla pierw-
szych 3 uczniów finału miejskiego na-
stąpi 27 marca, podczas Gali Powia-
towego Konkursu Złota Muszla 2018.

53 statki zawinęły do
darłowskiego portu w 2017
roku. Niektóre miały
egzotyczne bandery na
masztach. Obroty i eksport
wzrósł. 

� Spośród jednostek, które zacumo-
wały przy nabrzeżach darłowskiego
portu warto wymienić bandery
m.in. Antiqua & Barbuda, Cypr,
Dania, Holandia, Litwa, Malta,

Niemcy, Norwegia, Panama,
Wyspy Bahama, Wyspy Cooka,
Saint Vincent & Grenadines. 

Do Darłowa przywieziono 58 984
585 kilogramów masowych to-
warów, m.in.: kruszywa, nawozy,
wapno i gips. Natomiast z Darłowa
wywieziono 48 433 960 kg towarów,
m.in. otręby pszenne, owies, rzepak
i drewno. Obroty wzrosły o 16,2
procent, w tym eksport o 3 537 000
kg, a import o 11 438 000 kg. �

Port pojemniejszy 

Dzięki pieniądzom unijnym
darłowiacy poznają realia
życia w czasach króla eryka.
Na Zamku powstanie
wystawa i będzie
zaaranżowany dziedziniec. 

� 7 lutego, po rozstrzygnięciu nie-
ograniczonego przetargu, Arkadiusz
Klimowicz   podpisał umowę  na
kwotę  916 350 zł. Pieniądze pozwolą
na realizację wystawy i aranżację
dziedzińca zamkowego oraz tarasu
w ramach projektu „Darłowo w cza-
sach króla Eryka Pomorskiego”.

Przedsięwzięcie  będzie dofinanso-
wane  ze środków unijnych pocho-
dzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2014-
2020. Podpisy pod umową  złożyli
burmistrz Darłowa i pełnomocnik
firmy Immersive Space Projekt 
z Warszawy, która będzie realiza-
torem projektu. Umowę podpisano
w obecności delegacji Zamku Ksią-
żąt Pomorskich z dyrektorem 
Muzeum Konstantym Kontowskim.
Zakończenie aranżacji wystawy ma
nastąpić 30 września 2018 roku. �

Bliżej czasów
króla eryka

// Zachęcamy młodzież 
do udziału. Regulamin 
Olimpiady został opublikowany
na www.darlowo.pl

D
elegacja darłowskich urzę-
dników była częścią grupy
partnerów projektu Połu-

dniowy Bałtyk, w którym Darłowo
uczestniczy. Nasi specjaliści, z  kie-
rownikiem Referatu Integracji 
Europejskiej i Inwestycji Tomaszem
Breszką, w imieniu burmistrza
miasta Arkadiusza Klimowicza oraz
dyrektora Portu Morskiego Darło-
wo Krzysztofa Walkowa, przekazali
zaproszenie do złożenia wizyty 
w marinie  jachtowej Darłowo. Targi
były świetną okazją do podpa-
trzenia tego, co decyduje o jakości
pobytu żeglarzy. 

Dzięki udziałowi w projekcie 
Południowy Bałtyk port jachtowy
w Darłowie wzbogaci się szereg
urządzeń poprawiających bezpie-
czeństwo jego użytkowników oraz
udogodnień służących żeglarzom 
i wodnym turystom. Ponadto zo-
stanie opracowana i wydana po
polsku i angielsku publikacja pre-

zentująca możliwości techniczne
mariny i prezentująca bogatą ofertę
turystyczną przybyłym tu gościom

Projekt poprzez działania pro-
mocyjne morskich portów jachto-
wych oraz morskiej turystyki że-
glarskiej ma zmienić oblicze
turystyki morskiej w regionie.
Oprócz lokalnych działań promo-
cyjnych, brakowało wspólnych 
międzynarodowych przedsięwzięć
promujących porty jachtowe oraz
morską turystykę żeglarską tego 
regionu  i to ma się zmienić. W tym
celu organizowane są spotkania,
warsztaty i wizyty w nowoczesnych
marinach, które mają na celu wy-
pracowanie kompleksowego sys-

temu zarządzania obszarami przy-
granicznymi, które łączyłby wspól-
ny marketing wraz z udoskonale-
niem usług i infrastruktur.

L. WaLkIeWICZ

Projekt Południowy Bałtyk 
Darłowska delegacja odwiedziła największe na świecie targi turystyki wodnej na świecie – Boot
Düsseldorf. Obecność w tym miejscu była okazją do promocji portu i mariny, ale także poznania
sposobów na podniesienie atrakcyjności tych miejsc.  

#Południowy 
Bałtyk

(south Coast baltic) to trans-
graniczny projekt, którego
celem jest promocja połu-
dniowego wybrzeża Morza
bałtyckiego od wyspy rugii 
w Niemczech, przez wybrzeże
polskie i rosyjskie (w grani-
cach obwodu Kaliningradz-
kiego), aż po Zalew Kuroński
na litwie. Partnerami pro-
jektu są miasta portowe 
z Danii, Niemiec, Polski i litwy
oraz dziesięciu instytucji
obejmujących wszystkie pięć
krajów programu. Projekt po-
trwa do września 2019  roku.

Polska 
za pół ceny 

„Polska zobacz więcej – weekend
za pół ceny” to ogólnopolska akcja
organizowana przez Polską organi-
zację Turystyczną na terenie całego
kraju już po raz czwarty. Tym razem
weekend z obniżonymi o 50 proc. ce-
nami usług odbędzie się od 9 do 11
marca.  

akcja daje korzyści zarówno tym,
którzy sprzedają jak i kupującym.
Zatem usługodawcom życzymy do-
brego i obłożonego weekendu za pół
ceny natomiast, tym którzy podejmą
aktywność turystyczną w dniach 9-11
marca – dobrej pogody, wielu wrażeń
z podróży – i dobrych cen. Kolejna
edycja tej akcji – jesień 2018 o czym
poinformujemy na darlowo.pl

DARLOT zmienił
siedzibę 

informacja Turystyczna prowa-
dzona przez DarloT zmieniła swoją
siedzibę. od lutego br. nowe biuro
Centrum obsługi Turystycznej czyli
informacja turystyczna mieści się
przy ul. Pocztowej 6 (były TaKs).
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Trwają prace nad opracowaniem Strategii
Rozwoju Miasta Darłowa na lata 2018-2025. 
W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 6 lutego odbyło się spotkanie
konsultacyjne w tej sprawie z radnymi. Pełnomocnik burmistrza Darłowa 
ds. strategii i rozwoju Miasta Darłowa Jarosław byrwa prowadzi takie 
rozmowy z różnymi środowiskami. Dzięki temu  pojawiają się cenne wnioski
mieszkańców i uwagi dotyczące strategii rozwoju Darłowa. 
Tym razem głównym tematem  spotkania z radnymi była analiza warunków
sWoT, czyli mocnych i  słabych stron Darłowa oraz kwestia wypracowania
celów strategicznych, a także  próba wskazania misji i wizji Darłowa 
na najbliższe lata.  Podczas dyskusji radni zgłosili kilka cennych wniosków do
tego kluczowego dokumentu planowania rozwoju Darłowa.

STRaTeGICZNe kONSULTaCJe Z RaDNyMI

UWaGa!
Mieszkańcy
Darłówka!
Przypominamy 
o obowiązku złożenia
zmiany deklaracji 
o wysokości opłaty
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
na 2018 rok. 
aby to uczynić należy 
najpierw udać się 
do MPGk sp. z o. o., by
odebrać kartotekę zużycia
wody za poprzedni rok.
Następnie w Urzędzie
Miejskim w Darłowie 
wypełniamy deklarację.

Nieruchomości 
w Darłowie rozliczane
według zużycia wody
(tzw. wykorzystywane 
na cele hotelarskie) rów-
nież podlegają pod ten 
obowiązek.
Pamiętajmy, że od
stycznia 2018 r. do worka
brązowego (BIO) wrzu-
camy m.in.: odpady zie-
lone (trawa, liście, drobne
gałęzie), odpady z wa-
rzyw i owoców (bez cy-
trusów), fusy po herbacie,
kawie, skorupki jaj. 
Worki wraz z etykietami
odbieramy w MPGK 
Sp. z o. o. w pokoju nr 9. 

� Świadczenia rehabilitacyjne 
i Darłowska Karta Seniora. O takich
planach darłowskiego samorządu
wsparcia najstarszych mieszkańców
dowiedzieli się członkowie Darłow-
skiej Rady Seniorów.

7 lutego, w sali konferencyjnej
darłowskiego ratusza, spotkali się
członkowie  tej instytucji. Oceniono
ubiegły rok działalności i ustalono
listę wniosków, które seniorzy chcą
zaproponować  samorządowcom. 

Przedstawiciel Urzędu Miej-
skiego potwierdził, iż w pierwszym
kwartale 2018 r., rozpocznie się  re-
alizacja wniosku dot. świadczenia
usług rehabilitacyjnych na terenie

naszego miasta dla osób w wieku
senioralnym 60+, finansowanych 
w całości przez Miasto Darłowo. 
Na początku w konkursie wyłoni
się wykonawców usługi, Miasto
podpisze z nimi umowę, a o po-
czątkach rehabilitacji będą szeroko
informowani sami zainteresowani.
Samorząd   ma także  w planach 
w pierwszym  kwartale stworzenie
Darłowskiej Karty Seniora.

W trakcie posiedzenia przewod-
niczący Jerzy Surowiec odczytał
sprawozdanie z działalności Rady
Seniorów  za rok 2017, które także
zostało przedłożone Burmistrzowi
Miasta. �

Dobre wieści dla darłowskich seniorów

Kto
wyremontuje
szkołę?
� Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
Darłowa ogłosił przetarg nieograni-
czony na remont pomieszczeń 
w budynku Zespołu Szkół Społecz-
nych im. Lotników Morskich 
w Darłowie.

Przetarg dotyczy robót budow-
lanych i elektrycznych,  jakie należy
wykonać według  opracowanej 
dokumentacji. Prace można wyko-
nywać jedynie w czasie wakacji let-
nich (od czerwca do końca sierpnia
2018). Szczegóły dotyczące prze-
targu oraz dokumentacja techniczna
znajdują się na miejskiej stronie in-
ternetowej  w zakładce „przetargi”.
Termin zgłaszania ofert upływa 20
lutego 2018 roku. �

Darłowskie
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki komunalnej
Laureatem Nagrody żubr
Technologii. 

� Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Darłowie zo-
stało laureatem nagrody Żubr Tech-
nologii za rok 2017. Jest to efektem
audytu firmy PwC (Pricewaterho-
useCoopers), przeprowadzonego

przez tę firmę w podobnych MPGK
branżowo przedsiębiorstwach 
z terenu Polski. To ogromne wy-
różnienie, gdyż firma audytorska
PwC jest jedną z czterech najwię-
kszych i opiniotwórczych w Eu-
ropie. Nagrodę odebrał zastępca
dyrektora d/s technicznych 
Wiesław Połczyński podczas Kon-
ferencji Naukowo-Technicznej
Wod-Kan w Białowieży, która od-
była się pod koniec stycznia. �

żubr dla gospodarnych  

a
rkadiusz Klimowicz, bur-
mistrz Darłowa ogłosił
przetarg nieograniczony

na opracowanie projektu budow-
lano-wykonawczego trzech dróg
gminnych w klasie dojazdowej sta-
nowiących połączenie ul. Nadmor-
skiej (Darłówko Zachodnie z ul. Ka-
pitańską i Marynarską). 

Pierwszy odcinek, długości 
ok. 50 metrów, łączący ul. Nad-
morską z Kapitańską, o szerokości
5,5 metra ma być wykonany 
z kostki betonowej. Wzdłuż niego
będzie przebiegała ścieżka pieszo-
rowerowa o szerokości 3 metrów, 
a po drugiej stronie mają być za-
projektowane ogólnodostępne par-
kingi. 

Drugi odcinek, długości ok. 70
metrów, połączy ul. Nadmorską 

z ul. Marynarską. Koncepcja za-
kłada wykonanie go wraz ze zjaz-
dami do posesji z kostki beto-
nowej.

Trzeci projektowany odcinek, 
o długości ok. 65 metrów, łączący ul.
Nadmorską z Marynarską będzie
miał nawierzchnię z kostki beto-
nowej, podobnie jak już istniejący
odcinek. Droga łącznikowa będzie
mieć jezdnię o szerokości 7 metrów
i obustronne chodniki o szerokości
po 3 metry. 

Wszystkie odcinki dróg mają
mieć zaprojektowane oświetlenie
typu LED oraz możliwość odwod-
nienia przyległych do drogi działek.
Projekt ma zostać wykonany naj-
później do 29 czerwca 2018.

L. WaLkIeWICZ

Nowe drogi
w Darłowie 
Ulica Nadmorska ma być do lata połączona 
z dwiema ulicami i przejezdna.

Dwa widoki miejsc, po których będą przebiegać projektowane odcinki dróg
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Historyczne
rocznice AD 2018 

Historia jest nauczycielką życia, a bogata historia Darłowa pozwala
tworzyć ciekawe zestawienia wydarzeń i intrygujące wnioski. Jednym
z nich może być upamiętnienie tych wydarzeń poprzez np. wybicie  oko-
licznościowych medali lub monet albo wmurowaniem stosownych ta-
blic pamiątkowych.

670 lat temu, 24 lipca 1348 roku, w Darłowie książęta pomorscy
Bogusław V, Barnim IV i Warcisław V wystawili  dokument  zatwier-
dzający Słupskowi dawne prawa i przywileje oraz przyznali mu prawo
do oporu w przypadku naruszenia  przez nich przywilejów i swobód.

650 lat temu, 25 maja 1368 roku, w okresie rządów księcia 
Bogusława V przeprowadzono podział  Księstwa Wołogoskiego. Ziemie
położone na wschód od rzeki Świny otrzymał Bogusław V, a stolicą 
księstwa i siedzibą urzędu książęcego zostało miasto Darłowo, gdzie
książę wzniósł swoją rezydencję. W skład wyodrębnionego księstwa
zwanego słupskim weszły okręgi: Stargard, Trzebiatów, Gryfice, 
Darłowo, Sławno i Słupsk.

630 lat temu, 15 lutego 1388 roku, królowa  Danii i Norwegii
Małgorzata, po uzgodnieniu z radą  norweskiego państwa, wyzna-
czyła księcia Bogusława (Eryka) syna Warcisława VII i Marii Meklem-
burskiej na następcę tronu Norwegii. W końcu listopada 1388 pra-
wnuk króla Waldemara IV pożeglował razem z ojcem z Darłowa do
Kopenhagi, gdzie został usynowiony przez królową Małgorzatę.

620 lat temu, w 1398 roku, Darłowo otrzymało od księcia 
Bogusława VIII przywilej otwarcia mennicy i bicia w niej monet.

600 lat temu, 9 lutego 1418 roku, rady miejskie Darłowa 
i Kołobrzegu podpisały wzajemne zniesienie wszelkich ceł handlo-
wych i żeglugowych dla  kupców obu miast.

600 lat temu, 9 października 1418 roku, miasta Słupsk, 
Darłowo i Sławno zawarły porozumienie w celu ochrony dróg i szlaków
handlowych przed rozbójnikami.

540 lat temu, w grudniu  1478 roku, po śmierci Warcisława X,
książę Bogusław X przejął władzę w Księstwie Wołogoskim. Tym
samym zjednoczył dotąd podzielone słowiańskie Pomorze w suwe-
renne księstwo o statusie samodzielnego europejskiego państwa.

520 lat temu, do 12 kwietnia 1498 roku, Anna Jagiellonka za-
rządzała Pomorzem z darłowskiego zamku w okresie pielgrzymki
męża Bogusława X do Ziemi Świętej.

480 lat temu książę Barnim IX zamieszkał w darłowskim zamku
i przystąpił do jego przebudowy.

460 lat temu, w styczniu i lutym 1558 roku, silne sztormy
zniszczyły 18 domów w Darłówku i zalały spichlerze położone nad
Wieprzą w Darłowie.

450 lat temu, we wrześniu 1568 roku,  polska flota kaperska
króla Zygmunta Augusta po krótkich walkach weszła do portu 
w Darłówku i zarekwirowała kilka statków szwedzkich załadowanych
bronią i amunicją. Darłowo sprzyjało podczas wojen inflanckich
Szwedom, co nie było zgodne z interesami Polski. 

400 lat temu, w 1618 roku, książę Bogusław XIV w swej 
książęcej mennicy w Darłowie rozpoczyna bicie swoich monet, m.in.
podwójnych szelągów.

210 lat temu, w 1808 roku, w czasie blokady Wielkiej Brytanii
przez Francję, w darłowskim porcie  kwitł wielki przemyt  angielskich
towarów kolonialnych, a w zamku działał szpital dla wojsk napole-
ońskich zorganizowany przez  Polaka Jana Henryka Wołodkowicza, 
generała brygady we francuskim wojsku. Na utrzymanie szpitala łożyło
miasto Darłowo.  

130 lat temu, w 1888 roku, doczesne szczątki króla Skandynawii
i władcy Pomorza Eryka Pomorskiego przeniesiono do kamiennego 
sarkofagu.

70 lat temu, 9 stycznia 1948 roku,  uruchomiono w darłowskim
porcie przeładunki handlowe, głównie węgla wysyłanego do państw
skandynawskich.

40 lat temu, w 1978 roku, utworzono w Darłowie Harcerski
Klub Morski, który posiadał dwa jachty pełnomorskie i 15 żaglówek
śródlądowych.   

30 lat temu, 22 października 1988 roku,  po 17-letnim remoncie
i rewaloryzacji udostępniono do zwiedzania Zamek Książąt Pomorskich
w Darłowie. 

LeSZek WaLkIeWICZ

W wieku 66 lat zmarł Grze-
gorz Januszewski. Zaangażowa-
ny samorządowiec m.in.: radny
Rady Gminy Postomino, za-
stępca wójta Gminy Postomino,
wicestarosta i starosta Powiatu

Sławieńskiego, dyrektor Szpitala
Powiatowego w Sławnie. 

W latach 2007-2010 związany
z Urzędem Miejski w Darłowie,
gdzie był kierownikiem Miej-
skiego Centrum Reagowania.

Zmarł GRZeGORZ
JaNUSZeWSkI

kultura i oświata
zdominowały
obrady darłowskich
radnych, którzy na
nadzwyczajnej sesji
podjęli trzy uchwały
w tych sprawach.  

� W piątek, 26 stycznia, 
w darłowskim ratuszu
radni  zebrali się na 50.,
nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej, w trakcie której
zapadły uchwały doty-
czące zmian w budżecie
miasta. Decyzją radnych
zwiększono nakłady 
o kwotę 30,6 tys. złotych na projekt
„Darłowo w czasach Eryka Pomor-
skiego”.  

Jednocześnie przeniesiono
kwotę 36,5 tys. zł z kosztów oświe-
tlenia ulicznego na dowóz uczniów
z Technikum Urządzeń i Systemów
Energetyki Odnawialnej do Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
w Słupsku.  

Po dokonanych zmianach bu-

dżet Darłowa zamyka się docho-
dami ogółem wysokości 71.629.949
złotych i wydatkami 76.777.671 zł.
W tych sumach wydatki majątkowe,
czyli inwestycje stanowią kwotę
19.144.062 zł. Budżet miasta zamyka
się deficytem w kwocie 5.147.722 zł,
który pokryty będzie wolnymi środ-
kami. 

Druga uchwała RM dotyczyła  
odzwierciedlenia dokonanych zmian

w budżecie również w wieloletniej
prognozie finansowej miasta na lata
2018-2023. Trzecia uchwała w oparciu
o nową ustawę o finansowaniu
zadań oświatowych, wprowadziła
zmiany trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół  
i przedszkoli oraz  innych form wy-
chowania przedszkolnego.  

Wszystkie uchwały podjęto jed-
nomyślnie. �

radni po raz 50 

W
końcu XIV i na początku
XV wieku miejska men-
nica biła kilka odmian

srebrnych denarów z widokiem
Gryfa na awersie i równoramien-
nego krzyża na rewersie. Następnie,
po powrocie na ojcowiznę władcy
Skandynawii i księcia Pomorza 
– Eryka Pomorskiego, bito w Dar-
łowie w latach 1449-1459 srebrne
denary z Gryfem na awersie z do-
datkiem litery „E” (Ericus) pomię-
dzy ramionami krzyża na rewersie. 

Po latach przerwy, w 1618 roku,
Bogusław XIV uruchomił w Darło-
wie mennicę. W maju rozpoczął bić
w darłowskiej mennicy swoje
srebrne grosze i podwójne szelągi
pełne tajemniczych znaków do nie-
dawna nierozszyfrowanych. Do-
piero autorzy książki „Podwójne
szelągi w mennictwie pomorskim
(1594-1670)” Wojciech Gibczyński  
i Tomasz Witkiewicz odkryli  zna-
czenie tych tajemniczych znaków.
Okazuje się, że nieznany z nazwiska

darłowski  mincerz w małych srebr-
nych krążkach zakodował wiele 
tajemniczych informacji, których
znaczenia nie znali  wcześniejsi 
badacze. Co odkryli?! 

Mennica darłowska biła srebrne
monety w latach 1618-1623 wy-
łącznie na rzecz księcia Bogusława
XIV i Księstwa Darłowskie-
go. Wszystkie dwuszelągi bite 
w Darłowie mają na godzinie 12, za-
równo na awersie jak i rewersie, sze-
ściołopatkowe koło młyńskie, pod-
kreślające prawa młyńskie miasta.
Koło młyńskie znajduje się w klej-
nocie darłowskiego herbu umiesz-
czonego  na kamiennym portalu
przeniesionym ze starego do no-
wego ratusza w 1725 roku. Ponadto
w napisie na awersie  BVGSLAVS
DUX  S POM  V i na rewersie
„DEUS ADIVTOR MEUS” oraz lite-
rach DS w Centrum,  końcówki li-
tery S są rozdwojone i odzwiercie-
dlają ogon Rybogryfa (Orłoryba)
jaki znajduje się w herbie Darłowa.

Obydwa te elementy  wzięte są 
z herbu miasta. 

Grosze Bogusława XIV z lat
1619-1621 na godzinie 12 mają sze-
roko rozwarty znak V, który po-
chodzi również z herbu Darłowa 
i oznacza połączenie rzek Wieprzy 
i Grabowej. 

Na podwójnych darłowskich
szelągach znajdują się również trzy
kropki umieszczane na godzinie
szóstej pomiędzy BVGSLAVS 
a DVX.  Zdaniem autorów książki
trójkropek występujący na podwój-
nych szelągach z Darłowa najpew-
niej  symbolizuje trzech braci z rodu
Święców: Piotra, Jana i Wawrzyńca,
którzy na nowo lokowali Darłowo
w roku 1312.  Dopełnieniem sym-
boliki darłowskiej jest umieszczenie
na awersie darłowskich groszy na
czteropolowej tarczy Rybogryfa
(Orłoryba) herbu Święców i miasta
Darłowa.

LeSZek WaLkIeWICZ

Tajemnice 
DaRłOWSkIeJ 
MONeTy
Pierwsze monety bito w Darłowie już w końcu XIV wieku. 620 lat temu
miasto otrzymało prawa mennicze od księcia Bogusława VIII. 
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XII BaL CHaRyTaTyWNy Na RZeCZ HOSPICJUM

Joanna i arkadiusz Klimowiczowie w towarzystwie biskupa
Krzysztofa Zadarki, ks. dyrektora Krzysztofa sendeckiego
i o. Damiana basaraba

Joanna Klimowicz (prezes Fundacji) i arkadiusz Klimowicz 
(burmistrz Darłowa) Wolontariusze balu: Daria sokolińska i Darek Misiura

Wśród uczestników byli goście z rypina

zebrano podczas 
XII Balu na rzecz darłow-
skiego hospicjum. 
Dziękujemy! �

60 tys. zł

Peter Taffeiren
z PoC 
Marina royale
wylicytował: 
biblię, Kapitana
Parawana oraz
kwiaty, które
przekazał
elżbiecie 
Karlińskiej

Państwo 
Piątkowscy
wylicytowali
numer star-
towy Kamila
stocha 

o. Damian basarab
przewodniczący rady
Fundacji

Nie zabrakło 
andrzeja 
Protasewicza
z małżonką

ikona przekazana przez biskupa
Krzysztofa Zadarkę trafiła 
do beaty i Krzysztofa Nasiadka.

Goście balu (od lewej:) Jerzy Karliński i elżbieta Karlińska (zastępca burmistrza
Darłowa), elwira Wiśniowska i Wojciech Wiśniowski (starosta sławieński), to-
warzyszy im dyrektor darłowskiego hospicjum ks. Krzysztof sendecki

Na zdjęciu przedstawiciele Fundacji Charytatywnej Morze 
Miłości (od prawej): ks. Krzysztof sendecki (wiceprezes), Danuta
Woźniak (wiceprezes), o. Damian basarab (przewodniczący
rady Fundacji), Joanna Klimowicz (prezes), Czesław Woźniak
(skarbnik)

elżbieta Karlińska i Marcin Witkowski

Janusz omylak

Janusz omylak z zestawem do pokera – dar Przemysława
omylaka.

Piotr Kowalewski wylicytował dar przekazany przez sta-
rostę Wojciecha Wiśniowskiego. 
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XX Bal Charytatywny na rzecz podopiecznych DORT

uzyskano jako 
dochód z balu na cel 
dobroczynny. 
Dziękujemy! �

30 tys. zł
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a
rkadiusz Klimowicz na-
grodził 296 uczniów na
łączną kwotę nagród 

w wysokości 35.575 zł. Przypo-
mnijmy, że kwoty stypendium na 
1 ucznia od ubiegłego roku szkol-
nego wynoszą od 100 zł do 400 zł.  

Szkoła 
PodStawowa 

nr 3 
im. Żołnierza woP

kl. IV a: Jagoda Guzowicz – 5,45,
Nina Guzowicz – 5,64, Julia Hołub 
– 4,91, Weronika Maciejewska 
– 5,00, Remigiusz Makuch – 5,00,
Weronika Nowak – 4,82, Mikołaj
Szwałek – 5,27, Błażej Zorn – 5,64,

kl. IV b: Karol Górski – 5,55, 
Fabienne Christensen – 5,00, Julian
Juśko – 5,70, Maja Kubicka – 5,00,
Kacper Kasprzykowski – 5,64,
Szymon Kunysz – 5,00, Aleksandra
Leska – 5,45, Fabian Leszczyński 
– 5,00, Dawid Liwandowski – 4,91,
Hanna Rynkowska – 4,82, Laura 
Sibiak – 4,80, Wiktor Wieczorek 
– 4,82, Jakub Dydyna – 5,55,

kl. IV c: Wiktoria Wieczorek 
– 5,82, Amelia Stempnakowska 
– 5,18, Aleksandra Mosiewicz – 5,18,
Julian Krzyżanowski – 5,18, Hanna
Bagnucka – 5,36.

kl. IV d: Michalina Wojniusz 
– 5,18, Ryszard Janecki – 4,78, Woj-
ciech Piórecki – 5,27, Agata Końska
– 5,55, Tobiasz Kopiński – 5,00,
Franciszek Sajko – 5,09.

kl. IV e: Kacper Kaczorowski 
– 4,82, Natasza Długasiewicz – 5,00,
Nokola Liput – 5,18, Dawid Cha-
lecki – 5,55, Ignacy Paszkiewicz 
– 5,55.

kl. IV f: Lena Siemiątkowska 
– 5,18, Maja Breszka – 4,91, Magda-
lena Tepurska – 5,30, Jakub Steciuk
– 5,20, Hanna Kruk – 5,18, Rozalia
Piestrak – 5,09, Paulina Adamska 
– 5,00, Karolina Mielczarek – 4,91,
Wiktoria Kowalska – 5,09, Jakub
Kijo – 4,82, Zuzanna Zdunek – 4,82.

kl. IV g: Alicja Bobrowska – 5,18,
Nina Lubowiecka – 5,00, Filip Kar-
czewski – 5,45,  Marceli Lubowiecki
– 5,55,

kl. V a: Martyna Natkańska 
– 5,64, Kinga Nałęcz-Szatkowska 
– 5,36, Bartosz Bednarek – 5,36,
Wiktor Sławiński – 5,09.

kl. V b: Miłosz Mioduszewski 
– 5,64, Maja Kler – 5,55, Bruno Bu-

kowski – 5,27, Zuzanna Bednarczyk
– 4,91, Hanna Kozłowska – 4,91,
Laura Witkowska – 4,82, Maria Pin-
kowska – 5,00, Bartosz Wiernicki 
– 4,82.

kl. V c: Agata Kuriata – 5,27,
Marcel Wojciechowski – 5,27, Diana
Siwek – 4,91, Oliwia Wodyk – 4,82,
Gabriela Peplińska – 5,00.

kl. V d: Agata Karlikowska 
– 5,36, Mateusz Bogdan – 5,09, Lena
Ejankowska – 5,09, Sandra Schulz 
– 4,82, Kinga Milczarek – 5,09.

kl. VI a: Kacper Lichański – 5,55,

Hanna Suszek – 5,64, Emilia Karska
– 5,64, Karolina Mielniczek – 5,09,
Agata Furmańska – 5,00, Marianna
Breszka – 5,00, Damian Stefaniak 
– 4,82, Pola Sapieja – 5,09, Kacper
Kacprzyk – 5,09, Katarzyna Struś 
– 5,00, Antonina Gałecka – 4,91, Zu-
zanna Kruk – 5,09, Oliwier Tetzlaff
– 4,91, Katarzyna Marek – 5,18, Lach
Nikola – 4,82, Kacper Żmijewski 
– 4,91.

kl. VI b: Sebastian Bala – 4,89,
Bartosz Kołaczkowski – 5,73.

kl. VI c: Oliwia Olejnik – 5,36,

Dominika Malinowska – 5,00, Julia
Waluch – 5,09, Karolina Wojtyczka 
– 5,00, Zofia Jarkowska – 4,91.

kl. VI d: Oliwier Wandycz 4,82,
Jan Głażewski – 5,00, Katarzyna
Mazur – 4,91.

kl. VI e: Weronika Jędrzejewska 
– 5,55, Mateusz Markiewicz – 5,18,
Maja Grońska – 5,45, Wiktoria 
Kulińska – 5,27, Hanna Boruch 
– 5,45, Wiktoria Wojnicka – 5,18.

kl. VII a: Karina Tiupin – Szulc 
– 5,29, Wioletta Brzozowska – 4,79.

kl. VII b: Patrycja Tarnionek 
– 5,62, Kinga Kaczor – 5,21, Nadia
Iwko – 5,43, Zuzanna Rychlewska 
– 5,50, Anastazja Wac – 4,86.

kl. VII c: Mateusz Król – 5,79,
Aleksander Klimowicz – 5,43, Do-
minika Byrwa – 5,21, Angelika Szy-
pulska – 5,29, Matylda Bukowska 
– 5,43, Maja Siemiątkowska – 4,93,
Dorian Borkowski – 5,00.

kl. VII e: Michalina Jóźwiak – 5,86,
Patryk Krzemiński – 5,36, Marek 
Kosowski – 5,71, Zuzanna Kra-
wiecka – 5,50, Maciej Mieczkowski 
– 4,86, Kinga Marika Witkowska 
– 5,00, Wiktoria Podlipny – 4,86,

Stypendia sportowe:
kl. IV: Julia Danilczuk, Weronika

Nowak, Mikołaj Szwałek, Błażej
Zorn, Jakub Gębicki, Kacper Koński,
Franciszek Sajko, Dawid Chalecki,
Nina Lubowiecka, Maja Ciach.

kl. V: Szymon Cybulski, Hanna

Kozłowska, Bruno Bukowski,
Oliwia Wodyk, Bartosz Ordak, Do-
minik Wójcik, Rafał Wawrzyniak.

kl. VI: Kacper Lichański, Kacper
Żmijewski, Hanna Suszek, Kata-
rzyna Struś, Emilia Karska, Kata-
rzyna Marek, Oliwier Ignaczak,
Lach Nikola, Agata Furmańska, Ka-
rolina Woszczyk, Zofia Jarkowska,
Oliwia Olejnik, Roksana Liwan-
dowska, Kacper Gręda, Maciej
Urban, Katarzyna Mazur, Igor Kazi-
szyn, Emil Urbańczyk, Eryk Kozak.

kl.  VII: Jakub Bińkowski

NaGRODa Za TaLeNT I PRaCę
Od wielu lat po feriach zimowych w darłowskich  szkołach pojawia się Burmistrz, aby nagrodzić prymusów w nauce 
i osiągnięciach sportowych. W tym roku Rada Miejska wyasygnowała na ten cel kwotę 75 tys. zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
– klasy VI i VII

Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych
STO w Darłówku

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego
im. St. Dulewicza w Darłowie
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SPołeczna Szkoła 
PodStawowa 
im. Lotników 

morSkich
kl. IV: Olga Broniszewska – 5,92,

Tadeusz Ciesielski – 4,75, Gabriela
Dąbrowska – 5,25, Szymon Hołub 
– Sakowski – 5,25, Amelia Kiersz-
niewska – 5,25, Kacper Kierszniewski
– 5,50, Kinga Kotyza – 4,92, Zuzanna
Lendzian – 5,33, Igor Majewski – 5,17,
Igor Młyński – 5,17, Oliwia Pęcherz 
– 5,83, Krystian Segato – 4,75, Maciej
Sidło – 5,25, Jagoda Sochoń – 5,25,
Agnieszka Wencel – 5,50.

kl. V: Aurelia Andryszczuk – 5,0,
Agata Bartczak – 4,92, Natalia Bie-
drzycka – 5,33, Zofia Chyska – 5,33,
Oliwier Góral – 5,42, Zuzanna Ja-
błońska – 5,50, Emilia Kołazda 
– 5,08, Marika Kuś – 5,42, Bartosz
Maj – 5,33, Natalia Matuszewska 
– 4,83, Adrian Ziemski – 5,58.

kl. VI: Paweł Czerniak – 4,75,
Dominika Czupajło – 4,83, Oliwia
Harasimowicz – 4,83, Lena Kiersz-
niewska – 5,00, Jan Nowaczyk 
– 4,83, Krystian Sokoliński – 5,00,
Julia Świątkowska – 4,92, Jakub Tar-
kowski – 5,75, Jakub Tomczyk 
– 5,25, Kajetan Tomczyk – 5,08, Julia
Drzewucka – 4,81, Marta Koliczko 
– 5,38, Matylda Wiśniowska – 5,00,
Hubert Wodziński – 5,42, 

kl. VII: Wiktoria Karczewska 
– 5,14, Oktawian Lichocki – 4,86,
Kornel Marciniak – 4,79, Aksel Sta-
niszewski – 4,93 

kl. II gimnazjum: Julia Drze-
wucka – 4,81, Marta Koliczko – 5,38,
Julia Koralewska – 5,06, Hanna Pry-
putniewicz – 5,25, Katarzyna Pry-
putniewicz – 5,31.

kl. III gimnazjum: Karolina Cho-
lewińska – 5,36, Patrycja Ferka 
– 4,79, Karol Kalinowski – 5,07, 
Malwina Łabinowicz – 4,79, Filip
Masłowski – 5,36, Aleksander Orze-
chowski – 5,21, Patrycja Przybysz 
– 5,50, Patrycja Tomczyk – 5,64, Jo-
lanta Wachowska – 5,07, Sebastian
Wierzbicki – 5,08.

miejSkie Gimnazjum
im. StaniSława 

duLewicza
kl. II a: Anna Grodzka -5,31, Maja

Nowakowska – 4,94, Amelia Toma-
szewska – 5,13

kl. II b: Laura Połczyńska – 4,88,
Piotr Szymczak – 4,80, Nikodem
Wysocki – 4,94. Julia Bukowska 
– 4,88, 

kl. II c: Krzysztof Gałuszewski 
– 4,75, Roksana Górska – 5,44, 
Zuzanna Kuriata – 5,13, Agata Piłat
– 5,00, Aleksandra Stasiak – 5,00,
Aleksander Podwałka – 4,88, Ad-
rian Tyfel – 4,87.

kl. II d: Dominika Fiedorowicz 
– 5,06, Wiktoria Jasińska – 4,81, 
Zuzanna Schulz – 4,75, Martyna
Strzelecka – 4,81.

kl. III a: Mateusz Rzepka – 4,77,
Natalia Gibuła – 4,86, Julian Grodz
– 5,21, Justyna Jazowska – 5,93, 
Natalia Karska – 5,08, Julia Misz-
czuk – 5,36, Wiktoria Musiał – 5,00,
Aurelia Stefańczuk – 5,29, 

kl. III b: Wojciech Sobieraj – 4,79,
Hanna Struś – 5,00

kl. III c: Marlena Sołtysińska 
– 5,50

kl. III d: Dominika Burek – 5,00,
Aleksandra Kuczmarska – 5,29.

kl. III e: Wiktoria Augustyniak 
– 4,92, Amanda Bednarz – 4,86, Wio-
leta Olszewska – 5,21.

Stypendia sportowe:  
kl. II: Aleksander Bednarczyk,

Filip Walków, Julia Bukowska,
Krystian Włodarczyk, Jakub Choj-
niak, Oskar Kociński, Adriana 
Michorowska, Aleksander Pod-
wałka, Róża Rybarczyk, Adrian
Tyfel, Anna Grodzka, Justyna Ja-
zowska.

kl.  III: Natalia Brzezicka, Wero-
nika Dudek, Oliwia Pietruszewicz,
Gabriel Podlasiewski, Wojciech 
Sobieraj, Hanna Struś, Marta Bara-
niecka, Paulina Gawęda, Jakub
Banaś. 

zeSPół Szkół 
im. Stefana 

ŻeromSkieGo

Paulina Stasiak (5,4), Beata
Salnik – 5,25, Kamil Michalski 
– 5,14, Anna Staniszewska – 4,9,
Magdalena Zawadka – 4,81, Alek-
sandra Kruszyńska – 4,8, Klaudia.
Kuklewska  – 4,8, Aleksandra
Smętek – 4,82.

Stypendia sportowe: 
Wanesa Kącka, Adrian Dusz-

kiewicz, Joanna Zimoch, Agnieszka
Michalska, Paulina Szymańska,
Wojciech Głuszek, Klaudiusz 
Brugier, Maja Serafin, Natalia 
Matuska, Ernestyna Brzozowska,
Patryk Pieper, Sebastian Turos,
Dawid Majchrzak, Maciej Moskwa,
Adrian Turos, Gabriel Pawłowski,
Anna Rutkowska, Aleksandra Wo-
robiej.
�

NaGRODa Za TaLeNT I PRaCę
Od wielu lat po feriach zimowych w darłowskich  szkołach pojawia się Burmistrz, aby nagrodzić prymusów w nauce 
i osiągnięciach sportowych. W tym roku Rada Miejska wyasygnowała na ten cel kwotę 75 tys. zł.

LICeaLNe WIaDOMOŚCI
Pomagamy wybrać zawód 

„Mądrze planuję swoją przyszłość” – pod takim hasłem zor-
ganizowano zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów liceum
ogólnokształcącego.

W ramach projektu „Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo
stawia na edukację” uczniowie korzystają z konsultacji indywidual-
nych i warsztatów z doradcą edukacyjno-zawodowym. Podczas spo-
tkań z doradcą młodzi ludzie tworzą swój indywidualny plan dzia-
łania – autodiagnozę preferencji zainteresowań zawodowych 
w odniesieniu do specyfiki realizowanego profilu zawodowego, roz-
budzają świadomość konieczności planowania własnego rozwoju 
i kariery zawodowej, a także poznają aktualne potrzeby rynku pracy
i zawody przyszłości. 

Zajęcia przygotowują młodzież do trafnego wyboru zawodu 
i dalszej drogi kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu
kariery edukacyjno-zawodowej. (2,5)

Na 112 dni przed egzaminem dojrzałości
uczniowie klas maturalnych z osobami towarzy-
szącymi, rodzicami oraz gronem pedagogicznym
bawili się na balu studniówkowym. Na początku

były życzenia i podziękowania, następnie
uczniowie tradycyjnie zatańczyli poloneza, 
a później do białego rana oblegali taneczny par-
kiet.

Studniówkowe szaleństwo 

W związku z obchodami
Światowego Dnia Bezpiecznego
Internetu, w szkole zainauguro-
wano Tydzień Bezpiecznego 
Internetu. Od 5 do 9 lutego od-
bywały się lekcje związane z te-
matyką etyki internetowej, pre-
lekcje dla młodzieży przygoto-
wane przez uczniów oraz kon-
kurs na plakat „Sieć etycznie,
czyli Internetowy Kodeks Po-
stępowania”. 

Uczniowie wzięli udział 
w konkursie wiedzy „Jesteśmy
cyfrowobezpieczni”, a także
spotkali się ze st. sierżant
Agnieszką Łukaszek z Ko-
mendy Powiatowej Policji 

w Sławnie, która rozmawiała 
z młodzieżą na temat za-
grożeń, sankcji prawnych i mo-
ralnych cyberprzemocy. W pią-
tek, 9 lutego, zorganizowano

Turniej FIFA 2018 o puchar
dyrektora. Taki sposób edukacji
przybliża młodym ludziom
wiedzę na temat bezpieczeń-
stwa w sieci.

Tydzień Bezpiecznego Internetu 

Znaleźć motywację do nauki
Pedagog Ilona Witkowska i psycholog Karolina Kaczyńska z Poradni psychologiczno-pedagogicznej 
w Darłowie zorganizowały warsztaty mające pomóc młodzieży w odkrywaniu wewnętrznej motywacji,
czyli powodów do nauki i realizacji wyznaczanych celów.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Stefana
żeromskiego w Darłowie



Finał WOŚP od lat jest 
w Darłowie także okazją 
do odkrywania talentów. 
W tym roku na scenie kina
Bajka wystąpiło 
9 wykonawców. 

� 14 stycznia, z okazji 26. finału
WOŚP w kinie „Bajka” w finale
imprezy „Odkrywamy Talenty”
wystąpili w pierwszej turze: Alek-
sandra Smętek (akrobatka po-
wietrzna ze Studia Taneczno-Wo-
kalnego Revoltade), Przemysław
Łopaciński (śpiew basem), Julian
Andrzejak (iluzja).  

W drugiej odsłonie tańczyli 
i śpiewali: Julia Dziemiańczyk 
(wokalistka z Zespołu Szkół Mor-
skich), Klaudia Świątkowska (akro-

batka/gimnastyczka) oraz ćwiczące
w Szkole Tańca Ewelina Nidz-
gorska S-TEN. Dalej występowały:
duet tańca hiphop Matylda Bu-
kowska i Angelika Szypulska,
grupa taneczna street dance Skills
oraz formacja taneczna hiphop/
dancehall Super Stars. W ocenie 
jurorów dziesiąta edycja „Odkry-
wamy Talenty” stała na wysokim 
i wyrównanym poziomie art-
stycznym.   

Jury konkursu w tym roku przy-
znało dwie równorzędne pierwsze
nagrody po 550 złotych. Zdobyły 
je Aleksandra Smętek (akrobatka
powietrzna) i Klaudia Świątkowska
(akrobatka/gimnastyczka). Nagro-
dę publiczności zdobyła formacja
taneczna SuperStars. �

Talenty na scenie Kina Bajka 
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PReZeNT URODZINOWy Na WOŚP  
Daniel Frącz zebrał do wirtualnej puszki ponad 6,5 tys.
zł z przeznaczeniem na tegoroczne 
cele WOŚP. Darczyńcami byli mieszkańcy Polski 
i europy!

Daniel Frącz, grafik komputerowy pracujący w biurze promocji
i komunikacji społecznej miasta  Darłowa, wykorzystał do
szczytnego celu Facebook, który wprowadził nową formę 
pomocy dla fundacji. Społecznościowy portal oferuje użyt-
kownikom, którym zbliżają się urodziny, możliwość przekazy-
wania datków na szczytne cele. 
– Moje urodziny wypadają pod koniec stycznia. Postanowiłem
zorganizować zbiórkę na facebooku poświęconą Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Znajomi, zamiast ofiarować
mi prezenty, przelewali pieniądze na konto orkiestry. Dzięki
hojności tych, których zaprosiłem do wpłat, udało się napełnić
wirtualną puszkę kwotą 6521 złotych. Udział wzięło 76 dar-
czyńców z 8 krajów (Polska, Wielka Brytania, Włochy, Nor-
wegia, Szwecja, Dania, Niemcy i Francja), a dokładniej z 24 eu-
ropejskich miast. Najwyższa odnotowana kwota 1000 zł
pochodziła z Gdyni – podsumował swoją akcję darłowiak.

Zbiórka okazała
się świetną 
alternatywą dla
darłowiaków,
którzy mieszkają
poza granicami
kraju, a nie mieli
okazji wrzucić
swoich datków do
puszki.

W
Darłowie działały
cztery sztaby Wielkiej
Orkiestry Świątecznej

Pomocy oraz jeden specjalny face-
bookowy. Sztabem w ZS im. S. Że-
romskiego kierował Janusz Resil.
Drugim sztabem SP nr 3 dowodził
Andrzej Protasewicz. Trzeci był kie-
rowany przez Arkadiusza Płócien-
nika i mieścił się w Zespole Szkół
Morskich. Natomiast czwartym
sztabem Zespołu Szkół Społecz-

nych w Darłówku dowodził Łukasz
Piórecki.

Główna impreza, związana z li-
cytacjami gadżetów i darów na
WOŚP, odbyła się 14 stycznia
w kinie „Bajka” i była połączona 
z finałem X edycji konkursu „Od-
krywamy Talenty”. Z licytacji pro-
wadzonych przez Andrzeja Protase-
wicza – dyrektora SP nr 3 i Bogdana
Herbecia prezesa OSP w Jeżyczkach
uzyskano 4420 złotych. Najdroż-

szym fantem okazała się piłka 
z podpisami piłkarzy Lecha 
Poznań, która „poszła” za 350 zł.
Po 300 zł wylicytowane zostały
dwa koszyki z wiejskimi smako-
łykami przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Jeżycz-
kach – jeden trafił w ręce Woj-
ciecha Polakowskiego, drugi do
Grzegorza Duszyńskiego. 

Jednymi z mocno zaangażo-
wanych wolontariuszy w tego-

rocznej zbiórce byli Arkadiusz Kli-
mowicz – burmistrz Darłowa oraz
radni z przewodniczącą RM Kry-
styną Sokolińską i jej zastępcą Cze-
sławem Woźniakiem. �

Darłowski RekORD
W tegorocznej zbiórce WOŚP w Darłowie na wyrównanie szans w leczeniu 
noworodków zebrano ponad 40 tysięcy złotych. 

ZłOTe
zabrały poszczególne
sztaby (łącznie z kwotami
uzyskanymi z licytacji).

ZS im. S. żeromskiego  – 11 810 zł
SP nr 3 – 10 610  zł
ZSS w Darłówku – 9 637 zł
ZSM – 1950 zł
Daniel Bonzay Frącz – 6 521 zł

40 233
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� W ostatnim dniu stycznia, około
południa, w pomieszczeniu piw-
nicznym darłowskiego ratusza do-
szło do pożaru. Najprawdopodob-
niej jego przyczyną było zwarcie
instalacji elektrycznej. Wszystko na
szczęście zakończyło się bez powa-
żniejszych następstw. Szybko do-

strzeżono zagrożenia, sprawnie
ewakuowano interesantów i pra-
cowników. Błyskawicznie na
miejscu pojawiła się zaalarmowana
straż pożarna. Służby odpowiednio
zareagowały, wyeliminowały za-
grożenie i zabezpieczyły pomiesz-
czenie. �

Dymu było sporo 

Na dwa tygodnie stycznia
(od 14 do 26 stycznia)
Miasto Darłowo
przygotowało szereg atrakcji
dla dzieci i młodzieży, które
odpoczywały w mieście. 

� Bogaty wachlarz zajęć zarówno 
artystycznych, kulturalnych jak 
i sportowych przygotowały da-

rłowskie instytucje i organizacje 
w tym.: Darłowskie Centrum Wo-
lontariatu, Darłowski Ośrodek Kul-
tury im. L. Tyrmanda, Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. A. Osieckiej,
Zamek Książąt Pomorskich – Mu-
zeum w Darłowie jak również UKS
Orlik Darłowo i Stocznia Darłowo. 

W tym roku pogoda sprzyjała

również fanom i miłośnikom łyżew.
Mogli oni korzystać do woli i za
darmo z lodowiska miejskiego,
które było czynne w godzinach 
od 12 do 20 na Wyspie Łososiowej.
Jak nas poinformował dyrektor 
Darłowskiego Ośrodka Kultury z tej
zimowej atrakcji skorzystało blisko
1300 mieszkańców Darłowa. �

atrakcyjne ferie w Darłowie 

M
iasto przez ostatnie lata
organizowało trzy 
imprezy w roku: Dar-

łowską (Za)Dyszkę, Bieg Króla
Eryka i Bieg Niepodległości. Na
spotkaniu z pasjonatami biegania
poruszano zarówno kwestie orga-
nizacyjne jak i sportowe. – Powin-
niśmy wypracować takie formuły
biegów, które spełnią oczekiwania
uczestników tych imprez i jedno-
cześnie nie przekroczą możliwości
organizacyjnych, w tym również fi-
nansowych – podkreślali uczestnicy
spotkania. 

W trakcie omawiania kwestii 
organizacji imprez rozstrzygnięto
m.in. kwestie wartości nagród,
miejsce startu i mety, zabezpie-
czenie medyczne czy wysokość
wpisowego. Włądze samorządowe 
i biegacze uagodnili, że głównym
darłowskim biegiem, będzie 
Darłowska (Za)Dyszka – 10-kilo-
metrowy bieg uliczny, którego
trasa, co roku ta sama, przebiegać
będzie przez Zamek. 

Bieg Niepodległości będzie 
5-kilometrowym biegiem o cha-

rakterze bardziej rekreacyjnym, ze
startem i metą przy Pomniku Ty-
siąclecia. 

Bieg Króla Eryka także zyska
charakter biegu rekreacyjnego,
wręcz rodzinnego, na skróconym
dystansie, np. 3 lub 5 kilometrów.
Rozgrywany w Darłówku, z trasą
uwzględniającą plażę będzie dedy-
kowany przede wszystkim wczaso-
wiczom.

Zapleczem logistycznym oraz
miejscem biegów szkolnych będą
obiekty sportowe Zespołu Szkół
Morskich, a w budżetach imprez
biegowych większe środki zostaną
skierowane na biegi dziecięce i mło-
dzieżowe.

Postanowiono zmniejszyć war-
tość nagród dla zwycięzców
biegów, ale za to zwiększyć ich ilość
wprowadzając więcej kategorii wie-
kowych.

W przypadku Darłowskiej
(Za)Dyszki wprowadzone zostanie
tzw. wpisowe w wysokości 20 zł.

Wszyscy biegacze biorący udział
w spotkaniu zadeklarowali nie
tylko udział w darłowskich biegach

ale także czynne włączenie się w ich
organizację i promocję.

– To była dobra rozmowa poka-
zująca, że w tym temacie nie ma

dwóch stron. Zarówno organiza-
torzy, jak i biegacze dążą do tego,
aby imprezy biegowe były atrak-
cyjne dla uczestników, kibiców 

i mieszkańców naszego miasta 
– podsumował Waldemar Śmigiel-
ski, kierownik Referatu Sportu i Re-
kreacji Waldemar Śmigielski. �

Rozbiegane Darłowo
W Darłowie co roku organizuje się trzy duże imprezy biegowe. Burmistrz zaprosił środowiska sportowe do dyskusji i włączenia
się w organizację tych wydarzeń. Darłowska (Za)dyszka będzie „rozbieganą wizytówką” miasta! 

� Wielki sukces odnieśli kadeci
Klubu Sportowego „Stocznia
M&W” Darłowo w finale Mi-
strzostw Województwa Zachodnio-
pomorskiego w Siatkówce. W fina-
łowym turnieju rozgrywanym 
w Darłowie 10 i 11 lutego zmierzyli
się z zespołami: MMKS „Maraton
Espadon” Świnoujście, UKS „Bły-
skawica” Szczecin i LMKS „Żak-
Espadon” Pyrzyce. Po porażce 
z „Maratonem” 0:3, zwycięstwa 
z „Błyskawicą” 3:2 i „Żakiem” 3:1
zapewniły darłowiakom srebrny
medal.

Ten sukces to wynik konse-
kwentnej pracy szkoleniowej, wy-
chowawczej i organizacyjnej sztabu
szkoleniowego i działaczy KS
„Stocznia M&W” Darłowo. Ci lu-
dzie, od lat związani z darłowską
siatkówką, swoją pracą pokazują, że
siatkówka nie przestaje być atrak-

cyjna dla dzieci i młodzieży. Ich
zapał w połączeniu z determinacją i
poświęceniem prezesa Marka Woj-
niusza skutkuje właśnie rosnącymi
z roku na rok sukcesami.

Dzięki wywalczeniu wicemi-
strzostwa województwa następ-
nym krokiem będzie udział
„Stoczni” w ćwierćfinałach mi-
strzostw Polski. �

SReBRnI KADecI „STOcZnI M&W”

Na zdjęciu „srebrna” drużyna w skła-
dzie – stoją od lewej: trener andrzej
łuczków, trener edmund surdel, Ga-
briel Podlasiewski, łukasz Krakowiak,
Jakub błaszczyk, aleksander Grosiak,
Maciej Zbrojewski, oskar Duda,
prezes Marek Wojniusz; klęczą od
lewej: Dawid Kostrzewiński, Wojciech
sobieraj, Hubert Wiernicki, Krzysztof
Piłat, adam Fryc, sebastian lech.



Na macie
Na przełomie stycznia i lutego w Klubie Ashihara
Karate i Ju Jitsu w Darłowie – Centralnym Dojo
Polskiej Organizacji Ashihara Karate – po raz
dziesiąty na szkoleniu przebywał instruktor 
Mirosław
Szczotka 
(1 dan). Pod-
czas intensyw-
nego 7-dnio-
wego szkolenia
instruktor prze-
prowadził 
22 treningi, na
których dosko-
nalił i poznawał
techniki i kom-
binacje Ashi-
hara Karate 
– Boxing & Kick –
Boxing i Kobudo.

Na ringu 
Zawodnicy darłowskiej Kontry trenują i podnoszą
swoje bokserskie umiejętności. Nasi zawodnicy
toczą między sobą wiele walk sparingowych, co
daje wymierne efekty szkoleniowe. 
Na zdjęciu część ekipy. 13 stycznia spora ekipa
Kontra brała udział w walkach sparingowych 
w Słupsku, gdzie gościł nas SKB Czarni Słupsk.

Przy stole
I Turniej Tenisa Stołowego za nami. W rozegra-
nych w Darłowie zawodach wśród kobiet zwycię-
żyła Małgorzata Parysiak. W kategorii junior na
1. miejscu znalazł się Dawid Dobrzański, przed
Kamilem Michalskim i Kamilem Tabaczykiem.
Wśród seniorów czołowe miejsca zajęli: Ireneusz
Partyka przed Piotrem Brzozowskim i Marcinem
Miekusem.
Kolejne turnieje odbędą się w Jeżyczkach, Dobie-
sławiu i w Darłowie. Organizatorami zawodów są
Miasto Darłowo i Gmina Darłowo.
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Zawodniczki BCM Nowatex
Ziemia Darłowska
przyzwyczaiły nas do swoich
sukcesów. I nadal nas nie
zawodzą. 

� Świetne informacje dotarły z Pu-
charu Świata w Mińsku, gdzie Mar-
lena Karwacka, jadąc wspólnie z ko-
leżanką z reprezentacji Urszulą Łoś,

zajęła 5. miejsce. Osiągnięty czas
34,060 sekundy jest rezultatem gor-
szym od rekordu Polski tylko 
o 0,012 sekundy!

Drużyna BCM Nowatex Ziemia
Darłowska ma też powody do ra-
dości, bo organizatorzy wyścigu ko-
biet kategorii 1.1 – Dwar Doors Vla-
anderen potwierdzili udział naszej
ekipy. Zawody rozegrane będą 28
marca, a udział w wyścigu był mo-
żliwy dzięki zaangażowaniu spon-
sora POC Partners sp. z o.o. – inwe-
storowi Marina Royale w Darłowie.

Na bardzo dobrym czwartym
miejscu, zakończyły zawody w Ko-
penhadze nasza siostry Daria i Wik-
toria Pikulik. 

W ostatnim dniu zawodów,
dziewczyny wygrały (klasyfikacja
jest w parach – dop.red.) dwa wy-
ścigi scratch. Mimo tak dobrej po-
stawy zabrakło  dwóch punktów do
podium, a 3 punktów do pierw-
szego miejsca. Start był nowym do-
świadczeniem dla naszych zawod-
niczek, a także znakomitym
treningiem w przygotowaniach do
torowych Mistrzostw Świata. �

kolarskie sukcesy #W skrócie

od lewej Mirosław szczotka 
i główny szkoleniowiec PoaK
– Dariusz Winiarski (6 dan).

od lewej: ilya Dergiev, trener Kacper skoneczny,
Kamil borkowicz (najmłodszy), Piotrek Wysocki,
Mariusz Krogulec, łukasz Przybycień, Konrad
Frączek.

P
ierwsze treningi zespołu
naszej Darłovii to etap
pracy nad siłą i wytrzyma-

łością. Jest to także czas spraw-
dzania graczy aspirujących do gry
w drużynie. Pierwszy efekt jest już
znany – trener Kaźmierczak wy-
stąpił o zakontraktowania gry Kon-
rada Rokickiego, a zarząd klubu za-
akceptował tę decyzję. 

Konrad ma 28 lat (ur. 22 maja
1989 roku) i jest nominalnie
bocznym pomocnikiem. Grał też 
z powodzeniem na pozycji obrońcy.
Karierę piłkarską zaczynał w ze-
spole Astry Ustronie Morskie, 
a potem występował w kolejnych
klubach na poziomie III ligi: Bałtyku
Koszalin, Gwardii oraz Leśniku Ma-
nowo. Gracz tej klasy, ze sporym
kapitałem doświadczenia piłkar-
skiego będzie dużym wzmocnie-
niem drużyny naszego klubu. 

Dryżyna ma za sobą pierwsze
mecze kontrolne tego roku. W poje-
dynku z czwartoligowym Gryfem
Polanów wygraliśmy 3:1 (po dwóch
bramkach niezawodnego Sawic-
kiego i młodego Dywana). Drugi
sparing, tym razem z Wieżą Posto-

mino, po wyrównanym boju prze-
graliśmy 2:3 (bramki zdobyli Wiktor
Sawiola Sawicki i Błażej Idasiak). 
W sobotę, 3 lutego wyraźnie wygra-

liśmy z IV–ligowym Leśnikiem Ma-
nowo 3:1 (Sawicki zdobył dwa gole
i  Artur Arturo Maciąg). Swojego ko-
lejnego karnego obronił w tym

meczu Marcin Kotas, który idzie wy-
raźnie w ślady darłowskiego mistrza
obrony karnych – Stanisława Ra-
mony Romańczuka. � 

Wzmocnienia Darłovii
Zespół Darłovii jest już po pierwszych treningach z nowym zawodnikiem konradem kondzio Rokickim.
To początek wzmocnień drużyny przed rundą rewanżową. Wierni kibice wierzą w sukces swojej drużyny. 

STRONę SPORTOWą ReDaGUJe 
aNDRZeJ RaCHWaLSkI

Nowy zawodnik Darłovii
– Konrad rokicki.

Wierni kibice piłkarzy MKs – stanisław aciu bartkowiak i bogdan rut-
kowski, byli gracze klubu.

Najwierniejszy
kibic
„Darłovii”

Ze smutkiem informu-
jemy, że 7 lutego zmarł pan
Ryszard Kmita. Miał 78 lat.
Pan Ryszard był związany 
z naszym klubem prak-
tycznie od jego początków.
Był zarówno bardzo aktyw-
nym działaczem społecznym
MKS „Darłovia”, jak i wier-
nym jej kibicem. Zawsze
witał kibiców przy wejściu
na stadion, przy kasie bile-
towej. W 2010 roku został
uhonorowany tytułem Człon-
ka Honorowego klubu. Po-
stać Pana Ryszarda na trwale
zapisana została w kronikach
klubowych.

Z NOTaTNIka
TReNeRa

Po „Grupie Skrzatów” przedstawiam ko-
lejną drużynę szkoleniową piłki siatkowej,
która jest prowadzona w KS STOCZNIA 
Darłowo M&W, pod moim okiem. 

Jest to grupa chłopców przede wszystkim
z klas czwartych i piątych szkół podstawo-
wych, mieszkających zarówno w mieście 
Darłowo jak i gminie. W tej grupie trenują
także chłopcy z klas młodszych, pod warun-
kiem, że ich predyspozycje fizyczne i moto-
ryczne pozwalają na uczestnictwo w za-
jęciach na tym etapie rozwoju siatkarskiego.
Grupa liczy 21 osób (9 chłopców z rocznika
2006, 6 chłopców z rocznika 2007, 4 chłopców
z rocznika 2008 i 2 chłopców z rocznika 2009).

Grupa ta będzie brała udział w rozgrywkach
KINDER SPORT 2018. Pierwsze turnieje roz-
poczynają się już niebawem: trójki grają 18

lutego, a dwójki 3 marca. Jest to bezpośrednie
zaplecze grupy młodzików. W przyszłym se-
zonie planowany jest udział tych roczników

w rozgrywkach o mistrzostwo województwa
w piłce siatkowej młodzików jako Młodzik 2.
Ten system szkolenia – udział dwóch ze-
społów w rozgrywkach młodzików już od
kilku lat daje wymierne efekty szkoleniowe
oraz przygotowuje zawodników do grania
na odpowiednim poziomie w wyższych ka-
tegoriach wiekowych (kadet, junior). Na tym
etapie trenowania wynik nie jest naj-
ważniejszy. Ważna jest systematyczność tre-
ningów, praca na nim i rozwój techniczny.
Staramy się jednak w klubie, żeby ta dra-
binka szkoleniowa była zachowana, bo daje
to wymierne korzyści sportowe. Dlatego za-
chęcamy dzieci i młodzież, żeby uprawiały
piłkę siatkową w naszym klubie, ponieważ
dajemy im możliwość rozwoju sportowego,
aż do juniora włącznie.

eDMUNDa SURDeLa 
WySłUCHał aNDRZeJ RaCHWaLSkI
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� W Teatrze Telewizji Polskiej, 29
stycznia, odbyła się premiera adap-
tacji kultowej serii Marka Krajew-
skiego. Spektakl „Mock” wyreżyse-
rował wielokrotnie nagradzany
Łukasz Palkowski. Zdjęcia realizo-
wane były w pełnej mrocznego na-
stroju wrocławskiej Hali Stulecia.
W rolę głównego bohatera czyli
Eberharda Mocka wcielił się
Szymon Warszawski znany 
z filmów „Bogowie” czy „Belfer”. 

Przypominamy, że Darłowo ma
związek z Eberhardem Mockiem.
Kilka lat temu Marek Krajewski (Ho-

norowy Obywatel Miasta Darłowa)
stworzył jedyne opowiadanie grozy
ukazujące pobyt słynnego, wrocław-
skiego policjanta w Darłówku. 

Twórca kryminalnych bestsel-
lerów Marek Krajewski w jednej 
ze swoich powieści tak opisuje 
Darłówko:

Darłówko, wtorek 9 września
1919 roku, południe.

... Fale biły mocno w rozpalony 
słońcem piasek i w dwa mola zbudo-
wane na górach potężnych kamieni.
Mock, obserwując owe budowle, obej-
mujące jakby ramionami port, czuł na

wargach mikroskopijne słone krople. 
Z pobliskiej wędzarni dochodziła woń,
która tego fanatycznego miłośnika ryb
wprawiła  w nerwowe drżenie... Wyszli
z hotelu i Domu Zdrojowego „Frie-
drichsbad”, trzymając się za ręce. Przed
gankiem tego masywnego budynku
parkowały dwie dorożki oraz potężny
piętrowy omnibus, który – jak głosił
przyczepiony na nim blaszany 
szyld – kursował między Darłowem 
a Darłówkiem...

„Mock” Teatr Telewizji Polskiej 
– adaptacja powieści dostępna na
VOD.TVP.PL �

eBeRHaRD MOCk 
w Teatrze Telewizji Polskiej W darłowskim kinie Bajka,

25 lutego,  odbył się
premierowy pokaz filmu
„Mój syn”  – dokumentu 
o Przemysławie
Gosiewskim. 
� 33-minutowy film wyreżyserował
Andrzej Czarnecki, a za kamerami
stanął Arkadiusz Tomiak. Jak pod-
kreślił przed samym pokazem dy-
rektor Darłowskiego Ośrodka Kul-
tury – Arkadiusz Sip, film zrobili
darłowiacy o darłowiaku, a w do-
datku najlepsi i najwięksi w branży
filmowej w kraju. 

„Mój syn” powstał jesienią 2017
roku i ukazuje tragedię, jaką prze-

żywają rodzice jedynego syna Prze-
mysława Gosiewskiego – Jadwiga 
i Jan Gosiewscy. Oni są zarazem
głównymi bohaterami, aktorami tej
produkcji. Twórcy filmu oddali
emocje jakie towarzyszą i jakie
przeżywają rodzicie ówczesnego
wicepremiera RP, który zginął tra-
gicznie w 2010 roku w katastrofie
smoleńskiej. 

Przypominamy, że do 20 lutego
br. w Terminalu Pasażerskim 
w Darłówku Zachodnim można zo-
baczyć wystawę fotograficzną upa-
miętniającą Przemysława Gosiew-
skiego. Pokazano na niej 150 zdjęć,
kadrów z jego życia. �

„Mój Syn” 

Uchwałę w tej sprawie
przyjęła Sejmowa komisja
kultury i Środków Przykazu.
Data nie jest przypadkowa.
To setna rocznica urodzin
Leopolda Tyrmanda. 
Pisarz jest twórczo związany
z naszym miastem. 
� „Siedem dalekich Rejsów” – po-
wieść z sensacyjną fabułą oparta zo-

stała na historii poszukiwania zagi-
nionego tuż po wojnie klejnotu sztuki
pomorskiej – srebrnego ołtarza 
z darłowskiego kościoła mariackiego.
Na podstawie tej powieści powstał
następnie scenariusz do filmu fabu-
larnego „Naprawdę wczoraj”, który
kręcono w Darłowie i w Darłówku 
w roku 1963. Główne role zagrali m.in.
Beata Tyszkiewicz, Andrzej Łapicki

czy Gustaw Holoubek. W roku 2012
imię Leopolda Tyrmanda nadano 
tutejszej instytucji kultury, a pamiąt-
kową tablicę odsłonił wówczas syn
pisarza – Matthew Tyrmand. 

Związek Tyrmanda z Darłowem
jest i pisze o tym również Marcel
Woźniak w „Biografii Leopolda
Tyrmanda: moja śmierć będzie taka,
jak moje życie”. Polecamy tę książ-

kę, która przybliża postać nieba-
nalną, owianą legendą, uznawaną
za ikonę świata artystycznego lat 
pięćdziesiątych XX wieku. Faceta,
który kojarzony jest z kolorowymi
skarpetkami i dobrym jazzem. 

Trzymamy kciuki za to, by rok
2020 – rok Tyrmanda zaowocował
ekranizacją jego najpoczytniejszego
kryminału „ZŁY”. �

Rok 2020 – rokiem TyRMaNDa

N
iewielkie miasto środko-
wego wybrzeża, które do
2007 roku nie miało cy-

klicznych koncertów rozrywko-
wych, jazzowych, miasto, które nie
istniało na artystycznej mapie wy-
bitnych instrumentalistów, wirtu-
ozów, koncertowych szamanów
obecnie znane jest z wyrobionych
słuchaczy, entuzjastów, pasjonatów,
otwartych na różne gatunki arty-
stycznej ekspresji. To właśnie ta pu-
bliczność, która stała się  motorem
dla wielu darłowskich inicjatyw,
tworzy klimat tego miejsca. 

Rok 2017 to 10-lecie Pociągu do
Jazzu. W ramach cyklu w tamtym
roku odbyły się trzy koncerty: Kuba
Wójcik Threak (Polska/Włochy/
Niemcy ), Quantum Trio (Polska/
Ameryka Południowa) oraz Ma-
thisen/Breistein Mutant (Nor-
wegia). Wszystkich koncertów od
2007 roku było już 69, goszcząc
prawie 170 muzyków różnych na-
rodowości i proponując przy tym
możliwie najwyższy poziom instru-
mentalistów. Do różnych działań

wpierających inicjatywę przez lata
włączali się: Robert Gorgol, Marek
Lubner, Magdalena Cichocka,
Konrad Chmielnicki, Anna Lubner-
Piskorska, Patryk Ślązak, Marek
Bartos, pracownicy biura promocji
miasta i komunikacji społecznej, lo-
kalna prasa i radio.  

Organizator Fala Kultury 
– Marcin Cichocki dla „jazzowego
detoksu” inicjował  również wyda-
rzenia z artystami takimi jak:
Tymon Tymański, Hard Times, Mi-
chał Limboski, Drewno From Las,
Natalia Przybysz czy Mikromiusic. 

Większość z tych wydarzeń była
możliwa dzięki  dużemu wsparciu i
współorganizacji Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda 
Tyrmanda na czele z dyrektorem
Arkadiuszem Sipem, Firmy Elprąd
– Arkadiusza Mroczyńskiego, wła-
ściciela Bagatelli Dariusza Kosa, 
Tomasz Szymańskiego z Hotelu
Lidia oraz innych okazjonalnych
sponsorów.  

Podziękowania dla wszystkich
wspierających inicjatywę. �

70 pociąg do jazzu na stacji Darłowo 
Od 11 lat Pociąg do Jazzu przyciąga do Darłowa tabory wytrawnych muzyków z Polski, europy, USa,
ameryki Południowej, czy Skandynawii. 

Marcin Cichocki – inicjator i organizator koncertów, które w Darłowie
odbywają się w ramach Pociągów do Jazzu.

SeSja na 100-lecie

niepodległej
9 lutego w Zamku Książąt Po-

morskich – Muzeum w Darłowie zor-
ganizowało sesję popularno-naukową
„Na 100-lecie Niepodległej".  

Patronat nad wydarzeniem objął
starosta sławieński – Wojciech 
Wiśniowski. Naukowcy i historycy 
w sali rycerskiej Zamku prezentowali
swoje referaty i opracowania.

Dr Zbigniew Mielczarski (urząd
Miejski w Darłowie i TPZD) opisał
Józefa Piłsudskego – polityka, woj-
skowego, męża stanu. Zarys dziejów
„błękitnej armii” generała Józefa 
Hallera przybliżyła agnieszka osiak
(biuro Dokumentacji Zabytków 
w szczecinie). Tradycję ceremonii 
Zaślubin Polski z Morzem opowie-
dział Waldemar Parus (akademia Po-
morska w słupsku). Pamięć w drewnie
i kamieniu, czyli upamiętnienia pole-
głych w i wojnie światowej na terenie
powiatu sławieńskiego przekazała
anna bartczak (biuro Dokumentacji
Zabytków w szczecinie). 

Po każdym z wystąpień była
krótka dyskusja. sesji towarzyszyła
okolicznościowa wystawa upamięt-
niająca 100-lecie odzyskania Nie-
podległości, przygotowana przez
biuro Dokumentacji Zabytków 
w szczecinie.
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� Największa konferencja branży tu-
rystycznej na Pomorzu w tym roku
odbędzie się 6 kwietnia, w Gdańsku
– a dokładniej w Europejskim Cen-
trum Solidarności. Jej organiza-
torem jest Gdańska Organizacja Tu-
rystyczna, na czele której zasiada
pochodzący z Darłowa – Łukasz
Wysocki. 

Sezon zbliża się wielkimi kro-
kami – zatem może warto wybrać

się do Trójmiasta i sprawdzić jakie
panują trendy w branży tury-
stycznej… Polecamy, a tym samym
przypominamy, że to właśnie na
tej konferencji, w zeszłym roku pra-
cownicy Biura Promocji Miasta 
Darłowa zdobyli prestiżową na-
grodę Tourism Trends Awards
2017 za innowacyjną i kreatywną
akcję z Kapitanem Parwanem 
w roli głównej. �

NoWe TreNDy 
W TurysTyce 2018 

boGusłaW JaNiCZaK 
– „Na tropach Garbusa” 
Na rynku wydawniczym poja-
wiła się nowa proza twórcy
słowa z Darłowa – Bogusława
Janiczaka. Książka  „Na tropach
Garbusa” składa się z siedem-
nastu rozdziałów, 172 stron i
posiada miękką oprawę. Można
ją nabyć na stronie krywaj.pl 
w cenie 22 PLN. Jej premiera
odbyła się 31 stycznia w sie-
dzibie darłowskiej biblioteki. 

elżbieTa TyleNDa 
– „Zanim obłożą nas lodem” 
To nowe wiersze pochodzącej
z Darłowa poetki, która zwią-
zana jest z poznańskim
odziałem Związku Literatów
Polskich. 33 wiersze, w jednym
tomiku podzielonym na cztery
rozdziały. Polecamy uwadze.
Książka dostępna na stronie
Wydawnictwa Miejskiego 
POSNANIA, w cenie 18 PLN 
– wmsklep.home.pl

Mieszkańcy Darłowa 
książki piszą

� Połów ryb to niewdzięczne i nie-
bezpieczne zajęcie. Ludzie, którzy
zajmują się rybołówstwem, często
balansują na granicy życia i śmierci.
Jak wygląda codzienna praca ry-
baków z DAR155 i DAR19? Jakim
wyzwaniom muszą stawiać czoła?

Odpowiedzi na te pytania w pro-
gramie „Poławiacze”!

„Poławiacze” to sezonowy serial
telewizyjny dokumentujący codzien-
ną pracę polskich rybaków na
Morzu Bałtyckim, który na stałe za-
gościł już na antenie Telewizji Polsat

Play, podbijając serca wielu tysięcy
widzów tygodniowo. W każdym
odcinku widzowie zobaczą, co za-
rejestrowały kamery podczas kilku-
nastu rejsów po Morzu Bałtyckim.

Premierowe odcinki, co niedzielę,
o godzinie 11:00 w Polsat Play. �

Nasze kutry w Polsacie 
załogi Dar-155 i Dar-19 zadebiutowały
w programie „poławiacze”.

Reportaż Czarka
łazarewicza trafił na deski
teatru krystyny Jandy.

� 25 stycznia w warszawskim Te-
atrze Polonia, założonym w 2015
roku przez Fundację Krystyny
Jandy, odbyła się premiera spek-
taklu „Żeby nie było śladów” w re-
żyserii Piotra Ratajczaka. 

Przypomnijmy: reporterska opo-
wieść o sprawie Grzegorza Prze-
myka i głośniej milicyjnej zbrodni,
tuszowanej przez władze PRL,
chwalona była przez jurorów NIKE,
którą w 2017 roku zdobył Cezary
Łazarewicz za ten właśnie reportaż.
Reportaż, który uznano za rzetelne
dziennikarskie śledztwo, oddające
klimat epoki. �

TeaTRaLNy
ślad reportażu 

Głosy z przeszłości
Na stronie Radia Koszalin opublikowano archiwalną audycję Ireny
Kwaśniewskiej z 1967 roku. Opowiada dzieje Eryka i Pomorskiego
władcy Danii, Szwecji i Norwegii – czyli naszego króla z Darłowa.
Tym większa to audioperełka, że możemy usłyszeć w niej 
Aleksandra Tarnowskiego – kierownika Muzeum Powiatowego 
w Darłowie w latach 1946 – 1961. 
Polecamy uwadze – ścieżka dźwiękowa dostępna na stronie Radia
Koszalin lub na zamkowym facebooku. 
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Nocne Muzykowanie, w nocy z 12 na 13 stycznia,
rozpoczęło ferie w Miejskim Gimnazjum. Udział
wzięli wybrani, umuzykalnieni uczniowie klas II
i III oraz absolwenci naszego gimnazjum. 

Muzycy ćwiczyli znane szlagiery muzyki popu-
larnej i nastrojowe kolędy: „Niebo do wyna-
jęcia”, „Lipka”, „Choo Choo Boogie”, „Pójdźmy

wszyscy do stajenki” w kanonie lub z po-
działem na dwa, trzy głosy. Śpiewającym
akompaniowali na gitarze: p.Artur Hamerling,
Ania Wojtkowska, Julek Tepurski, na gitarze
elektronicznej Kamil Łusiak, a na pianinie 
Joanna Lebiecka. Odbyły się również warsztaty
z gry na instrumentach strunowych i klawiszo-
wych.

� W roku szkolnym 2017/2018 
w Szkole Podstawowej nr 3 
w Darłowie dzieci ze szkolnej świe-
tlicy uczestniczą w ogólnopolskim
programie edukacyjnym. 

Jego przebieg oparty jest na za-
bawie, który przenosi dzieci do pe-
łnej przygód misji. Zadania w pro-
gramie Mega Misja oparte są na
sfabularyzowanej historii. Dzieci
przenoszą się do cyfrowego labora-
torium, gdzie czekają na nie pełne
przygód misje. Wspólnie z animo-
wanymi bohaterami uczą się

sprawnie poruszać w wirtualnym
świecie, by chronić laboratorium
przed niesfornym Psotnikiem.

Dużym atutem udziału dzieci 
w programie MegaMisji są otrzymy-
wane nagrody za postępy w grze.

Udało  się już wygrać analogowe
i multimedialne pomoce eduka-
cyjne, jak np. kreatywny zestaw pla-
styczny, tablet, książki i gry plan-
szowe. Dzieci mogą z nich korzystać
w czasie przebywania w szkolnej
świetlicy.

eDyTa FILeWICZ

Mega Misja 
w świetlicy...

Mistrzowie 
w minisiatkówce
� Szkoła Podstawowa nr 3 w Dar-
łowie była organizatorem Mi-
strzostw Powiatu w mini piłkę siat-
kową chłopców – Igrzyska Dzieci.
Gospodarze wypadli najlepiej.

W gościnnej hali Zespołu Szkół
im. Stefana Żeromskiego w Darło-
wie rywalizowało 5 drużyn z po-
wiatu sławieńskiego: SP Niemica,
SP 3 Sławno, SP Żukowo, SP Posto-
mino oraz reprezentacja SP 3 

Darłowo. Grano systemem „każdy 
z każdym”. Drużyny składały się 
z dwóch 4-osobowych składów oraz
2 rezerwowych. Sędziami spotkań
byli nauczyciele wychowania fi-
zycznego: Monika Meresińska i Re-
migiusz Wiernicki.

Chłopcy  z Trójki wygrali rywali-
zację ze wszystkimi drużynami.
Zdobywając 1 miejsce uzyskali
awans do dalszej fazy rywalizacji
Igrzysk Dzieci. Wszyscy siatkarze 
SP 3 zaprezentowali duże umiejęt-
ności siatkarskie, które doskonalą 
w darłowskich klubach „Delfin” Dar-
łowo oraz MW Stocznia Darłowo. 

ReMIGIUSZ WIeRNICkI

� 8 lutego w Postominie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Ręcznej Dziewcząt. Reprezentacja
dziewcząt naszej szkoły po raz
pierwszy brała udział w zawodach
w tej grze zespołowej i świetnie
sprawdziła się na boisku. Szczy-
piornistki zajęły IV. miejsce na 7 wy-
stawionych drużyn. Anna Grodzka
z 2 A została wyróżniona jako naj-

lepsza rozgrywająca turnieju. 
W składzie drużyny przygotowanej
przez Małgorzatę Szczęsną znalazły
się: Marta Baraniecka (kapitan), 
Justyna Buczyńska, Martyna 
Mazurek, Paulina Gawęda, Anna
Grodzka, Amelia Henich, Dominika
Kurek, Adriana Michorowska.

Wszystkim zawodniczkom gra-
tulujemy! �

WALecZne PIłKARKI   

6 lutego w Postominie
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Piłce Ręcznej
Chłopców. Uczniowie naszej
szkoły odnieśli sukces
zajmując II miejsce 
w powiecie. 

� W zawodach wzięło udział 5 
zespołów– ze Sławna, Malechowa,
Postomina, Jarosławca i Darłowa.
Na pochwałę nauczyciela prowa-
dzącego – Małgorzaty Szczęsnej 
– zasługują: Wojciech Sobieraj, Ad-

rian Brzezina, Piotr Długasiewicz,
Piotr Głowacki, Stanisław Ryn-
kowski, Dawid Paluszkiewicz, Kry-
stian Kantarski, Aleksander Bed-
narczyk, Mirosław Anuszkiewicz,
Mateusz Fiedziuszko i Gabriel Pod-
lasiewski. Zespół wspierali: Błażej
Borkowski, Szymon Jurczuk i Filip
Walków.

nasze wyniki:
Darłowo – Jarosławiec 8:8
Malechowo – Darłowo 7:12
Darłowo– Sławno 11:19. �

SReBRNI 
PIłkaRZe RęCZNI

Nocne Muzykowanie w ferie

12 lutego klasy ii 
bawiły się na „poło-
winkach”, czyli 
zabawie w połowie
nauki gimnazjalnej.
spotkanie rozpoczęła
dyrektor, życząc 
udanego spotkania.
Tańce, wspólne
zdjęcia, gry, pizza 
oraz losowanie
królowej i króla balu
sprawiły, że wszystkim
dopisywały wyśmieni-
te humory. Za ponad
rok czeka gimnazjali-
stów bal absolwentów.

W OBIekTyWIe

Gimnazjalne „połowinki” 

W
konkursie „Mistrz zbiór-
ki makulatury” zwycię-
żyła Zuzanna Kuriata 

z klasy 2 C. Dużą ilość makulatury
zebrali także Julia Miszczuk z klasy
3 B i Jakub Banaś z klasy 3 E. 

Wicedyrektor Ewa Jaźwińska
wręczyła także nagrody zwycię-
zcom projektu „Matematyka jest
Πękna”. 

Na konkurs literacki „Najbar-
dziej w matematyce zadziwia mnie
to, że…” przeprowadzony w ra-
mach projektu mPotęga – IV edycja
„Matematyka jest Πękna”, wpły-
nęło 26 prac. 

Komisja nagrodziła prace na-
stępujących osób: 

I miejsce – Wiktoria Augustyno-
wicz, kl. 3 E

II miejsce – Marta Baraniecka, 
kl. 3 C

III miejsce – Piotr Głowacki, 
kl. 3 A. 

Przyznano także 3 wyróżnienia:
Aleksander Podwałka, kl. 2 C; Alek-
sandra Siwek, kl. 2 B; Daria Zborek,
kl. 3 D. 

Na konkurs na najciekawszy
quiz wykonany na platformie 
Kahoot wpłynęło 10 quizów. 

Komisja konkursowa Urszulę
Piłat, kl. 2 D (I miejsce), Filipa
Trębickiego, kl. 3 A (II miejsce) 
i Annę Grodzką, kl. 2 A (III
miejsce). 

Na konkurs na najciekawszą
bryłę wpłynęło kilkanaście prac. 
I miejsce zajęła Daria Zborek, kl. 3
D, za konstrukcję brył na szachow-
nicy; II miejsce ex aequo – Zuzanna
Schulz, kl. 2 D, za gwiazdę ośmio-
ramienną oraz Anna Grodzka, 
kl. 2 A, za dwudziestościan; 
III miejsce ex aequo – Dominika 
Fiedorowicz, kl. 2 D, za sześcio-
-ośmiościan oraz Maksymilian
Bonk, kl.2 D, za ośmiościan fo-
remny.

Małgorzata Tousty także
wręczyła nagrodę dla Marcina
Rzepki z klasy 3 A za zwycięstwo 
w konkursie „Znajomość mapy”.
�

NaGRODy 
DLa NaJLePSZyCH 
Podczas uroczystego apelu dyrektor Małgorzata Świątkowska wręczyła
dyplomy i nagrody za zwycięstwa w konkursach oraz projektach
organizowanych w pierwszym półroczu.

Gimnazjumsp 3

Gimnazjum

Gimnazjum
Gimnazjum

sp 3
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2 lutego w Przedszkolu nr 2
im. Janiny Porazińskiej 
w Darłowie odbył się bal
karnawałowy. 

� W tym dniu zagościł w przed-
szkolu Pan Karnawał, który jak co
roku zaprosił dzieci na bal przebie-
rańców w towarzystwie Mikołaja.
Rodzice przygotowali dzieciom
wspaniałe stroje, inspirujące do kre-

owania różnych ról. Były między
innymi postacie z bajek, baśni, gier
komputerowych i komiksów: 
Spiderman, Batman, Star Wars, 
księżniczki, Czerwony Kapturek,
pirat, policjant, gwiazdy rocka itd.
Wspólna zabawa przepełniona była
muzyką. Wachlarz wrażeń mu-
zycznych, zachęcających do tańców
i pląsów, dostarczył zespół złożony
z elfów. Roztańczone przedszkolaki

bawiły się doskonale wraz z Miko-
łajem przy utworach dziecięcych, 
a także w klimacie muzyki pop,
folk, disco, czy disco-polo. Okazało
się, że większość zna takie utwory
jak: „Miłość w Zakopanem”; „Twe
oczy zielone”; „Konik na biegu-
nach”… Wszystkie emocje uwiecz-
niono na zdjęciach, a na zakoń-
czenie Mikołaj rozdał prezenty.

MaRIa kNaPIńSka

Roztańczone przedszkolaki

� Zima wreszcie pokazała swoje
prawdziwe oblicze, sypnęła śnie-
giem i zachęciła wychowanków
Przedszkola nr 2 do korzystania ze
świeżego powietrza. 

Przedszkolaki wraz ze swoimi pa-
niami wyruszyły na plac zabaw,
gdzie korzystali z uroków zimy 
i śniegu. Dzieci były bardzo aktywne
i pomysłowe, rzucały śnieżkami do
celu, lepiły bałwana, urządzały wy-

ścigi slalomem, wydeptywały ścieżki,
a te w nieprzemakalnych strojach
nawet „robiły aniołka”. Niewiele 
potrzeba, aby cele programu „Bez-
pieczny przedszkolak” były realizo-
wane – zabawa na śniegu była okazją
do wdrażanie przestrzegania zasad
bezpiecznego zachowania się pod-
czas zabaw zimowych i kształto-
wania nawyków prozdrowotnych.

MaRIa kNaPIńSka

NaReSZCIe
ZIMa

� 10 stycznia, w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowcu, rozegrano
pierwszy z pięciu turniejów Ligi
warcabowej. W tym dniu na liście
startowej zameldowało się 48 
zawodników zamieszkujących po-
wiat sławieński. Uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Darłowie
chętnie garnęli się do tej rywalizacji.
Turniej przebiegał w towarzyskiej 
atmosferze, a najlepszym warca-
bistą z SP3 okazał się Dorian Bor-
kowski. 

MaRTa SOłTaN

Ligowe warcaby

liga warcabowa, z lewej strony Dorian borkowski z kl. Vii

� W piątek, 26 stycznia, członkowie
szkolnego koła Ligi Ochrony Przy-
rody ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Darłowie, wybrali się na spacer 
w ramach Zimowego Ptakoliczenia.
Celem wyprawy było poznanie
ptaków zimujących jak najbliżej
człowieka. 

Dzieci mogły obserwować pta-
sich przyjaciół. W czasie wycieczki
nie tylko nauczyły się rozpoznawać

podstawowe gatunki ptaków, ale
także dowiedziały się, gdzie naj-
łatwiej je obserwować oraz jak
mądrze pomagać im zimą i czym
dokarmiać. Królem darłowskich
parków i skwerów został wróbel 
– naliczono 66 osobników, drugie
miejsce zajęła kaczka krzyżówka 
– 56 osobników, a trzecie kawka 
– 35 osobników.

MONIka kOSOWSka

Zimowe Ptakoliczenie 

Nie ma większego skarbu
dla dziecka, jak posiadanie
babci i dziadka. To oni
zajmują w życiu swoich
wnuków ważne miejsce, 
z nimi też kojarzą się
dzieciom piękne chwile. 
Nie mogą więc nie uczcić
pięknego święta – dnia
Babci i Dziadka.

� W styczniu każda grupa w Przed-
szkolu nr 2 w Darłowie zaprosiła
swoje babcie i dziadków na przed-
stawienia jasełkowe z okazji ich
święta, wzbogacone o wiersze i pio-
senki. Dzieci przygotowały także
upominki z życzeniami, a rodzice
postarali się o poczęstunek.

Dziadkowie przybyli tłumnie 
i mogli podziwiać popisy aktorskie
wnuków, którzy stanęli na wyso-

kości zadania. Wspólne ucztowanie
zakończyło zabawę.

Życzymy babciom i dziadkom 
z okazji ich święta wszystkiego co

najlepsze, aby długo żyli i wnukami
się cieszyli!

BOżeNa CIeCHaNOWSka

Dzień Babci i Dziadka

Z
ałożeniem  konkursu  jest
popularyzacja wiedzy na
temat polskiej myśli na-

ukowej, promowanie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych, a za-
dania konkursowe wpisują się 
w program Być jak Ignacy, realizo-
wany przez szkołę. 

W tegorocznej edycji, która od-
była się 7 lutego, zwycięzcami kon-
kursu zostali uczniowie klasy VIa:
Zuzanna Kruk, Kacper Kacprzyk 
i Kacper Lichański. Drugie miejsce
zajęli uczniowie klasy VIc: Maciej
Urban, Dominika Malinowska 
i Oliwia Olejnik. Na trzecim miejscu

uplasowali się uczniowie z klasy 
VIe: Weronika Jędrzejewska, Mateusz
Markiewicz i Wiktoria Wojnicka. 

Nad organizacją i przebiegiem
imprezy czuwali nauczyciele przy-
rody, których wspomogła Rada Ro-
dziców fundując nagrody rzeczowe. 

BaRBaRa kaLINOWSka

Szóstoklasiści odkrywcami
Wielcy Mali Odkrywcy to cykliczny konkurs przyrodniczy organizowany 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie dla uczniów klas VI. 

sp 3 sp 3

przedszkole nr 2


