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Strategia rozwoju Darłowa na lata 2018-2025

Nic o nas bez nas
Szanowni Państwo,

wskazującym jego cel i misję. Stanowi ona kluczowy dokument planowania i rozwoju lokalnego.
Dlatego też zachęcam Wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie
– razem rozwijajmy Nasze Miasto. ❚

Z

apraszam Państwa do wypełnienia ankiety, której
wyniki będą miały wpływ
na opracowanie Strategii Rozwoju
Miasta Darłowa na lata 2018 – 2025.
Celem ankiety jest ocena środowiska, w którym żyjemy i jego wizerunku. Państwa udział w ankiecie
będzie namacalnym wkładem
w stworzenie strategii dla Naszego
Miasta. Strategia jest dokumentem

BurMiStrZ MiaSta
DarłoWa
arkaDiuSZ kliMoWiCZ
(druk ankiety znajduje się
w środku gazety)

Wielka MajóWka
– to lubimy najbardziej

Przed nami Majówka, czyli dłuższy weekend Polaków. Ci zorganizowani,
i bez większych ograniczeń służbowych, odpoczynek rozpoczną już zapewne
30 kwietnia i świętować będą cały tydzień. a co w związku z tym dziać
będzie się w Darłowie?
❚ W piątek 30 kwietnia zapraszamy
na koncert. Zagrają: harmonijkarz
bluesowy, gitarzysta i wokalista
czyli John Clifton i Michał Kielak.
2 maja – zapraszamy na tzw. trzyBita czyli: Bieg Flagi, Wielkie Grillowanie i projekt o nazwie Płyniemy
Polsko. Trzeciego maja natomiast
– świętować będziemy 227 rocznice
Konstytucji 3 Maja. Zatem Darłowo
– wiwat maj!

30 kwietnia
koncert John Clifton Blues Band
with Michał Kielak. Darłowo – Bagatella, godz. 20:00.
Bilet – 20 zł.

2 maja
Bieg Flagi ulicami Darłowa. Dystans: 2,5 km. Start – godz. 14:00.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
(Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego).

2 maja
Wielkie Grillowanie 3. Piknik rodzinny organizowany przez Radę
Osiedla Południe. Godz. 14:30 – Darłowo – Miejski Plac Zabaw przy
ul. Wieniawskiego.

2 maja
Płyniemy Polsko – rajd dwuosobowych team’ów na skuterach
wodnych wokół Polski. Zakończenie trasy Gdynia – Darłowo,
prezentacja projektu, przedstawienie drużyn, trasy oraz idei
projektu. Wśród załóg? Załoga
z Darłowa JetLife – Marcin Wyczesany.

3 maja
Narodowe Święto Konstytucji
3 Maja:
– Msza Święta: godz. 09:00 – Kościół Mariacki.
– Przemarsz Uczestników
na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
– Manifestacja Patriotyczna:
godz. 10:00 – Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

5 maja
Mecz piłki nożnej Darłovia
Darłowo vs Mechanik Bobolice.
Darłowo – Stadion. Godz. 17:00.
Flagi na maszt i udanego świętowania. ❚
(szczegóły na str. 3)

Blisko 13 tys. zł od Darłowa dla Dominika
❚ 13 kwietnia w piwnicach darłowskiego Zamku spotkali się ludzie,
dla których los drugiego człowieka
nie jest obojętny. Zagrali wspólny
koncert, aby wesprzeć ciężko chorego Dominika Bukowskiego,
który zamiast prezentu pod choinkę otrzymał diagnozę: rak
wątroby.
20 lat, całe życie przed nim – a on
mówi – chciałbym jeszcze trochę
pożyć. Słowa te nie potrzebują dodatkowych wyjaśnień. Koncert był
wyjątkowy. Nie ważne jest to co zagrano, ale dla kogo!
Blisko 5 godzin muzyki i dobrego klimatu – a do tego szczytny
cel i hojni goście. Wynikiem blisko
13 tys. zł (12.966,00 zł) Darłowo dorzuca się do morza potrzeb, a tym
samym zmniejsza dystans do celu,

jakim jest pozyskanie 100.000,00 zł
na niezbędne leczenie.
Koncert możliwy był dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy
potrafią się zmobilizować i co najważniejsze współodczuwać.
Dodatkową atrakcją był pokaz
broni, replik, wyposażenia i umundurowania, które przygotowało
Stowarzyszenie Airsoftu Pomorze,
w skład którego wchodzi „Rugium
Legion” ASG Darłowo.
Dominik Bukowski oraz organizatorzy koncertu pragną serdecznie
podziękować licznie przybyłym gościom za ich udział oraz hojność.
Szczególne dla: Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie,
Rezonans – Jerzy Sochal Koszalin,
ElPrąd, Darłowskie Centrum Wolontariatu, Lucyna Wodzyńska,

Marcin Cichocki, Jarek Byrwa,
Darek Kos, Artur Hamerling i wokaliści LO Darłowo, Niezbędny Balast, Marek Lubner, Kacu i kumple,
Hazes, Zgagafari, Acoustical, MKS
Darłovia Darłowo, Fundacja Morze
Miłości, Leszek Rudzki i przyjaciele,

Hotel Lidia. Imprezę poprowadził
– Daniel Bonzay Frącz. ❚
W chwili wydania gazety otrzymaliśmy
potwierdzenie, że na koncie Dominika
pojawiła się cała suma niezbędna do
leczenia.
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Dobra kondycja finansowa Darłowa
ubiegłoroczne wpływy podatkowe zostały wykonane
w 103,4 procenta. uchwalony początkowo plan dochodów
ogółem opiewał na sumę 56.669.328,49 złotych.

N

a przestrzeni 2017 roku
powiększono planowane
dochody do 63.769.028,53
zł. Zrealizowano zwiększony plan
dochodów na sumę 65.963.253,35 zł,
z czego 56.535.643,49 zł stanowiły
dochody bieżące, co stanowi 85,7%
ogółu dochodów. Dochody majątkowe wyniosły 9.427.609,86 zł
– 14,29% ogólnej kwoty dochodów.
Wielkość dochodów według
źródeł powstawania kształtuje się
następująco:
– rolnictwo i łowiectwo
(29.490,79 zł);
–
transport
i
łączność
(1.066.389,11 zł);
– gospodarka mieszkaniowa
(10.499.497,29 zł), w tym gospodarka gruntami i nieruchomościami
(9.304.206,52 zł);
–
działalność
usługowa
(177.806,43 zł);
– administracja publiczna
(227.382,38 zł);
– urzędy naczelnych organów
władzy państwowej (2.821,00 zł);
– bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppoż. (199.047,62 zł);
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jedno-

stek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem (24.289. 932,26 zł),
w tym wpływy z podatku:
– od nieruchomości (9.897.467,98
zł), rolnego (139.022,21 zł), leśnego
(1.236,66 zł), od środków transportowych (312.349,91 zł), od spadków
i darowizn (147.163,00 zł), od czynności cywilnoprawnych (974.891,33
zł), z opłaty targowej (542.956.50 zł),
z opłaty miejscowej (719.064,57 zł),
od posiadania psów(30.108,58 zł),
od czynności cywilnoprawnych
(966.857,33 zł), z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (653.132,62 zł), udział
miasta w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa od osób
fizycznych i prawnych (9.912.395,15
zł).
Generalnie dochody własne
w roku 2017 wyniosły 31.122.785,21
zł. Wskaźnik samodzielności finansowej, czyli stosunek dochodów
własnych do rocznych wydatków
wynosi 50,8 procent. W tym okresie
miasto otrzymało subwencję ogólną
na sumę 10.286.479,00 złotych oraz
udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa na kwotę

9.912.395.15 zł. Ponadto Darłowo
otrzymało dotację celową z budżetu
państwa na sumę 14.476.338,29 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego dochody wzrosły o 4,88
punktu procentowego. Prezentowane wyniki budżetowe wskazują
na dobrą i stabilną kondycję finansową miasta Darłowa.
Na co samorząd wydał pieniądze w ubiegłym roku?
W trakcie roku samorząd zmuszony był dokonać korekt planów
budżetowych. Po dokonanych
zmianach planowany budżet na rok
2017 po stronie wydatków zamykał
się sumą 68.827.085,53 zł, w tym wydatki bieżące – 59.678.806.69 zł. Na
wydatki majątkowe zaplanowano
9.148.278.,66 zł, a na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.418.701,24 zł. Wydatki
planowane wykonano w kwocie
61.290.677,22 zł, tj. 89,1 proc. Budżet
miasta 31 grudnia 2017 roku zamykał się nadwyżką budżetową
w kwocie 4.672.576,13 zł, przy planowanym deficycie 5.058.057,00 zł. ❚
l. WalkieWiCZ

Symbol
nadziei
W niedzielę, 15 kwietnia,
w ramach ogólnopolskiej
akcji „Pola Nadziei”,
kwestowała Fundacja
Charytatywna „Morze
Miłości” z wolontariuszami
oraz Szkolne koło Caritas,
działające przy darłowskiej
„trójce” z opiekunami.

Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom szkolnym, Pracownikom
Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, wyrazy szczerego
współczucia z powodu śmierci bliskich, w wyniku
tragicznego wypadku busa w okolicy wsi Słowino składają:
Burmistrz Darłowa – Arkadiusz Klimowicz,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie – Krystyna Sokolińska,
Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Darłowa

Wydawca:
Miasto Darłowo,
plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo

redakcja:
Beso-Media
Leszek Walkiewicz
rzecznik@darlowo.pl

❚ W darłowskich kościołach rozdawano symboliczne żonkile, zaś do
puszek można było złożyć dobrowolny datek na potrzeby darłowskiego hospicjum.
W Kościele Mariackim udało się
zebrać kwotę 2.644,71 zł.
Akcja trwała również w Kościele
pw. św. Gertrudy, gdzie wierni
wsparli hospicjum kwotą 1.057,54
zł.
Wszystkim kwestującym zaangażowanym w pomoc na rzecz chorych paliatywnie oraz darczyńcom
Bóg zapłać. Dzięki takim akcjom
chorzy czują solidarność i wsparcie.
❚

PaMiętajMy – segregując prawidłowo odpady przyczyniamy się
do zwiększenia ilości odzyskanych surowców.

BęDZIe SIę DZIaŁO
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jedno miasto
– DWa Biegi
k

ażdy szanujący się biegacz
chcę dobrze wykorzystać
majówkę. Dobrze, czyli na
biegowo. Wreszcie będzie czas na
treningi, które na co dzień nie
mieszczą się w grafiku. Ale można
też mieć więcej zabawy i wystartować np. w Biegu Flagi. W najbliższych tygodniach, jak i podczas majówki okazji do pobiegania będzie
tyle, ile ziarenek maku w kawałku
makowca. Zachęcamy, aby ten czas
spędzić biegowo w Darłowie.

2 maja (środa) – Bieg Flagi
wspólny bieg mieszkańców
Darłowa na dystansie ok. 2,5 km.
13:15 – zbiórka przy Pomniku
1000-lecia Państwa Polskiego
13:15 – 13:45 – konkurs fotograficzny
dla grup zorganizowanych
13:45 – rozgrzewka
13:55 – wspólna fotografia uczestników
biegu
14:00 – START
14:30 – meta (grill na os. Wieniawskiego).

Istotą darłowskiego Biegu Flagi
jest poczucie wspólnoty mieszkańców, ich przywiązania do tradycji
i historii miasta oraz wyrażenie
patriotycznych uczuć w radosnej
atmosferze rodzinnego święta. Dlatego tegoroczną trasę zaplanowano
tak aby odwiedzić miejsca ważne
dla tożsamości darłowiaków oraz
świadczące o wspaniałych i burzliwych dziejach miasta.
Bieg Flagi 2018 rozpoczniemy
przy Pomniku 1000-lecia Państwa

Polskiego, a potem miniemy kolejno:
Kościół Św. Jerzego, Zamek Książąt
Pomorskich, Kościół Św. Gertrudy,
Bramę Miejską, Rynek z Ratuszem
i Pomnikiem Rybaka oraz Kościół
Mariacki. Zamykając pętlę jeszcze raz
przebiegniemy obok Zamku, a zakończymy bieg na placu zabaw przy ul.
Wieniawskiego, gdzie Rada Osiedla
zaprasza na wielkie grillowanie.
O odpowiednie tempo biegu
zadba Darłowska Ciuchcia prowadząca biało-czerwony korowód.
Nie obowiązuje limit wiekowy
uczestników. Za to „obowiązkowe”
są: strój w barwach narodowych
i dobry humor.
12 maja (sobota) – iV Bieg
króla eryka na dystansie 10 km.
Już po raz czwarty Miasto Darłowo zaprasza do udziału w Biegu
Króla Eryka – króla z Darłowa. Bieg
na dystansie 10 km wiódł będzie ulicami miasta oraz jego nadmorskiej,
plażowej dzielnicy – Darłówka.
Start i meta biegu znajdować się
będzie na Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie (ul.
Zamkowa 4). Ta biegowa impreza
odbędzie się w sobotę – 12 maja
2018 roku i będzie przedbiegiem do
Dni Darłowa czyli 706 urodzin
Miasta Króla Eryka.

Start i Meta: Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie (ul. Zamkowa 4)
Dystans:10 km, start – godz. 12:30
Trasa: Start – Plac Zamkowy (0-47 m),
M.C. Skłodowskiej (47-321 m), Rondo
Zbysława Góreckiego – Al. Wojska Polskiego (321-464 m), Bogusława X (464605 m), Żeromskiego (605-1530 m),
Lotników Morskich (1530-2000 m),
Rondo Lotników Morskich – Most
– Rondo Kutrowskie – Morska (2000-…),
Conrada (…-4046 m), Słowiańska (40464295 m), Jagiellońska (4295-4630 m),
Północna (4630-4815 m), Piastowska
(4815-5160 m), Słowiańska (5160-5630
m), Al. Jana Pawła II (5630-8150 m),
Rondo Pionierów Ziemi Darłowskiej –
ul. Sportowa (8150-9130 m), Rondo
Sportowców, Rondo Kutrowskie, Morska
(9130-9951 m), Zamkowa – Meta (995110000 m).

Trasa wyznaczona, opracowana
i wymierzona przez Klub Biegacza
Darłowskie Charty.
ZAPISY NA BIEG:
http://inetsport.pl/node/add/ivbieg-krola-eryka-darlowo
REGULAMIN I TRASA:
http://www.inetsport.pl/content/regulamin-iv-bieg-króla-eryka-darłowo
Wpisowe: 20 zł (do 10.05.2018),
w dniu biegu 40 zł. ❚

Ruszył
Społecznik 2018

rozpoczął się nabór wniosków do programu
„Społecznik 2018”.

Ankieta o rozbudowie sieci gazowej
W związku z informacją przekazaną przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. oddział
Zakład Gazowniczy w Koszalinie, dotyczącą wstępnych planów rozbudowy sieci gazowej
na terenie Darłowa, na prośbę ww. spółki, prosimy zainteresowanych mieszkańców
o wypełnienie ankiety i przekazanie jej do Urzędu Miejskiego w Darłowie (Biuro Obsługi
Interesanta) w terminie do 4 maja 2018 r.
Treść ankiety dostępna jest na stronie: www.darlowo.pl/userfiles/file/ankieta.pdf

❚ Z tej formy dofinansowania działalności mogą skorzystać organizacje
pozarządowe w systemie regrantingu. Otrzymują one na realizację
zadań publicznych określonych w ich działalności statutowej oraz stosownych ustawach do 3 tys. złotych. W tegorocznej edycji Operator
wprowadził innowacyjną formułę wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, w którym wnioskodawcy mogą ubiegać się nawet o 10 tys. zł.
W poprzednim roku program „SPOŁeCZNIK” cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 1100 wniosków na 500 dostępnych
miejsc. Region Koszalina, Sławna i Darłowa był pod tym względem najbardziej aktywny, co wskazuje na wysoki poziom zaangażowania mieszkańców w życie lokalnych społeczności. ❚
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„Płyniemy Polsko”
zawita do Darłowa!
to już trzecia edycja
projektu. tym razem
w rajdzie wokół
Polski na skuterach
wodnych wystartują
dwuosobowe teamy.

t

en ekstremalny projekt
ma na celu propagowanie
sportów motorowodnych
i żeglarskich, ale chce też podkreślić
tegoroczną rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Rajd rozpocznie się 28 kwietnia tzw.
prologiem, gdzie zawodnicy ruszą
z miejscowości Ustronie. Następnie
czeka na nich 7 etapów w poszczególnych miejscowościach. Po poko-

naniu etapów m.in. w Krakowie,
Warszawie i Gdyni zawodnicy zawitają 2 maja do checkpointu
w Porcie Darłowo. Warto dodać, że
oprócz akcentu darłowskiego w postaci jednego z etapów udział w rajdzie bierze reprezentujący nasze
miasto team – JETLIFE. W jego
skład wchodzą następujący zawodnicy:
Paweł Czyżnielewski, Marcin
Wyczesany, Fryderyk Adamczak,
a nad mechaniką czuwać będzie
Mateusz Wójcik. W Darłowie na kibiców czeka wiele atrakcji. Przygotowano animacje, koncerty, czy
pokazy flyboard. Uczestników spotkacie też podczas Wielkiego Grillowania na osiedlu Południe również tego samego dnia. ❚

V eDyCja BuDżetu
oByWatelSkiego
roZPoCZęta
❚ Darłowo było pionierem w upowszechnianiu budżetu obywatelskiego. Czy pamiętamy zwycięskie
projekty I edycji? Podpowiemy:
huśtawka ogrodowa dla niepełnosprawnych, multimedialne gabinety
polonistyczne, parking rowerowy
w centrum Darłowa, zagospodarowanie dziedzińca szkolnego przy
Zespole Szkół im. S. Żeromskiego
i naukowy ogród pełen tajemnic przy
Szkole Podstawowej nr 3. Wtedy
przeznaczono na ten cel 100 tys. zł.
W ratuszu powołano 13-osobowy zespół ds. budżetu obywatelskiego, który ustalił na podstawie
opinii radcy prawnego, że w tegorocznym głosowaniu wezmą udział

osoby zamieszkujące w Darłowie,
a nie tylko zameldowane. Mogą się
więc pojawić karty wyboru wrzucane przez coraz większą ilość
cudzoziemców zamieszkujących
nasze miasto. Ponadto w Statucie
budżetu pojawi się zapis o mobilnym punkcie do głosowania. Na
jego potrzeby będzie zakupiony namiot, w którym będzie można zakreślić swoje typy i oddać głos.
A co do kalendarza poczynań Zespołu?! Już w czerwcu rozpocznie
się nabór wniosków, w lipcu przeprowadzona będzie ich weryfikacja,
a przez wrzesień darłowianie będą
mogli głosować na swoje propozycje. ❚

PraCa CZeka Na WoDNyCh ratoWNikóW
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na kąpieliskach
nadmorskich w Darłowie. Praca na umowę zlecenie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
❚ Kandydaci powinni spełniać
kryteria określone w ustawie z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012
r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
szkoleń w ratownictwie wodnym.

WyMAgAniA:
–
posiadanie
dokumentu
potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012
r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
– posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
i uzyskaniu tytułu ratownika,
– posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa
i technik pływackich,
– posiadanie zaświadczenia
o pełnieniu służby lub członkostwie
w podmiocie uprawnionym do ratownictwa.

ZAPeWniAMy:
– zakwaterowanie dla osób
spoza gminy i miasta Darłowo,
– codziennie ciepły posiłek,

– wynagrodzenie:
• ratownik bez stażu lub jeden
sezon na plaży – 2.800,00 zł netto
• ratownik co najmniej 2 sezony na
plaży – 3.100,00 zł netto
• ratownik wieżowy co najmniej
3 sezony na plaży – 3.700,00 zł
netto
Podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia
ratownika wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy należy
złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Plac Tadeusza
Kościuszki 9 lub drogą elektroniczną
na adres: poczta@darlowo.pl.
Pierwszeństwo w zatrudnieniu
mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon. ❚

Centrum Obsługi
Turystycznej – Darłowo
❚ Potrzebujesz pomocy, rady,
porady, planu? Co zobaczyć
w Darłowie, okolicy? Na jakie
wydarzenie muzyczne, kulturalne wybrać się w najbliższych dniach? I gdzie leży
środek polskiego wybrzeża…
te i wiele innych przydatnych

informacji otrzymasz, korzystając z usług Centrum
Obsługi Turystycznej
Darłowo, ul. Pocztowa 6
tel. 519 30 30 32
e-mail: cot@darlot.pl
Otwarte: pn.– pt. 9:00 – 17:00,
sob. 10:00 – 16:00 ❚

…CZYLI KUPISZ, SPRZEDASZ,
ZAMIENISZ…
❚ Pchli Targ – czyli bazar
różności, na którym możesz
wymienić, zamienić, sprzedać
towary używane za niewielką
cenę.
Przy okazji to miejska impreza
lubiana przez mieszkańców
Darłowa i okolic. W tym roku
zapraszamy na Pchli Targ – 20
maja. Będzie on tym samym

jednym z wydarzeń obchodów
706 Urodzin Miasta Darłowa.
Zaczynamy w samo południe,
tradycyjnie na Wyspie Łososiowej.
Regulamin i karta zgłoszenia
są dostępne na stronie:
www.darlowo.pl
Wystawców zachęcamy do
współpracy – tel. 693 576 275. ❚

INWeSTyCJe
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BuDoWaNie
DarłoWa

trwa budowa tzw. kładki kutrowskiej
na rzece Wieprzy – Wyspa łososiowa.

rosną mury budynków socjalnych

Kwiecień 2018 r.

P

owstanie
nowoczesne
i przyjazne targowisko – zarówno dla sprzedających,
jak i kupujących. Na targowisku o powierzchni 1000 m kw. zostaną wzniesione zadaszone wiaty zajmujące co
najmniej 500 m kw. Na terenie rynku
zbudowane zostaną również obiekty
socjalno-sanitarne,
oświetlenie,
doprowadzenie wody oraz odbiór
ścieków i wód opadowych. Powierzchnia placu będzie utwardzona
przez przełożenie kostki kamiennej
i uzupełnienie kostką betonową.
Na zachód od targowiska miejskiego, w odległości ok. 40 metrów,
znajduje się nieutwardzony plac stanowiący zakończenie ul. 1 Maja,
o powierzchni ok. 880 mkw. Na
tym placu planuje się wykonać parking samochodowy dla obsługi
rynku zapewniający również
miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostanie zbudowany
obiekt socjalno-sanitarny, parterowy o powierzchni ok. 50 mkw.
Targowisko, parking oraz obiekt
techniczno-socjalny będą wyposażone w instalacje i urządzenia:
wodne, kanalizacyjne, elektryczne
i oświetleniowe oraz instalację
i urządzenia monitoringu. Ponadto
na obszarze targowiska zamontowane zostaną tzw. mediapunkty
z wodomierzami i licznikami
energii, które zapewnią dostęp do
energii elektrycznej oraz wody dla
osób użytkujących targowisko. ❚
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Będzie się można
potargować!
6 kwietnia podpisano umowę na przebudowę targowiska
miejskiego w Darłowie, położonego w narożu ulic
Stodolnianej i 1 Maja.

Fakty
Planowany
termin realizacji
inwestycji
to 31 marca 2019 r.
Łączny koszt
inwestycji brutto
to 897.309,59
złotych. Na realizację projektu
miasto pozyskało
dofinansowanie
ze środków Unii
Europejskiej
w wysokości
570.958,09 złotych.

rewitalizacja rozpoczęta
kładka nad wydmą
zachodnią

❚ Na zdegradowany teren pomiędzy ulicami R. Traugutta, Rzemieślniczą i rzeką Wieprzą w Darłowie
wkroczyła firma mająca odmienić
oblicze parku rekreacyjnego.
W pierwszym etapie robót przystąpiono do zabezpieczenia terenu
budowy (teren ogrodzono, ustawiono tablice informacyjne, wykonano miejsca dojazdowe itp.).
Obecnie prowadzone prace związane są z przygotowywaniem terenu wraz z jego wyrównaniem
pod nowe nasadzenia oraz trawniki. Centralnym elementem zagospodarowania parku będzie plac
zabaw o powierzchni ok. 350 mkw.

składający się z dwóch stref dla
dzieci młodszych i starszych. Obie
strefy będą oddzielone, wyposażone w małą architekturę, a znajdujące się w niej urządzenia zabawowe zamontowane zostaną na
tzw. nawierzchni bezpiecznej.
Osobno zostaną zamocowane
urządzenia do rekreacji i wypoczynku. Powstaje też specjalne
miejsce na ognisko otoczone siedziskami z gabionów. Na ścieżce o szerokości 3 metrów zostanie położona
nawierzchni z kamienia. Jej przebieg wyznaczył wojewódzki konserwator zabytków, ponieważ
będzie biegła śladem dawnych

murów miejskich – od ul. Wałowej
do Rzemieślniczej. Zakończenie
prac przewidziane jest jeszcze przed
sezonem turystycznym. Zrewitalizowany park będzie miejscem rekreacji i wypoczynku, a także spokojnym terenem do uprawiania
ćwiczeń gimnastycznych. Tematyka
małej architektury na placu zabaw
utrzymana zostanie w klimacie nadmorskim, stąd głównym elementem
zabawowym będzie statek. ❚

koszty
Koszt budowy pierwszej części
parku wynosi 890 672,93 zł, a ponad
połowę pokryje Unia Europejska.

Prace budowlane na drodze nr 203

DZiałaj lokalNie 2018 – rozpoczynamy nabór wniosków
Darłowskie Centrum Wolontariatu we współpracy z akademią rozwoju
Filantropii w Polsce ogłasza lokalNy koNkurS graNtoWy Programu
DZiałaj lokalNie w roku 2018 Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie ok. 10 dotacji w wysokości do
6.000 zł na projekty, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie
celów o charakterze dobra wspólnego,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne,
społeczne, ludzkie i finansowe.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu Działaj
Lokalnie 2018 to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny
w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20%
w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).
Wnioski można składać od 15.05.2018 do 18 czerwca 2018 r. (do godziny 23:59)
wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl
Dodatkowych informacji udziela Joanna Witkowska i Małgorzata Równicka
z Ośrodka Działaj Lokalnie w Darłowie, tel. 781 830 005, tel. 943440497 e-mail:
dldarlowo@wolontariat.com.pl
Darłowskie Centrum Wolontariatu – Ośrodek Działaj Lokalnie; ul. Bogusława X 28
(Stacja DCW, Dworzec PKP – peron 1), 76-150 Darłowo; tel. 781 830 005, email:
dldarlowo@wolontariat.com.pl
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Browar w Darłowie coraz bliżej
❚ Inwestycja Marka Jakubiaka,
znanego w Polsce przedsiębiorcy
browarnika, związana z budową
w Darłowie lokalnego browaru nabiera coraz realniejszych kształtów.
Przedsiębiorca oficjalnie mówi, że

niebawem rozpocznie się w naszym
mieście jej realizacja.
„Mam już pozwolenie na budowę, trzy lata to trwało zanim je
dostałem – no i ruszamy” mówi
wypowiadając się w rozmowie

z Wojciechem Wybranowskim
w „Do Rzeczy”. – W Darłowie stanie
browar z możliwością turystyki, interaktywnego zwiedzania, wielkiej
restauracji z salą konferencyjno-balową. Prace mają ruszyć jeszcze
w tym roku – dodaje przedsiębiorca.
W Darłowie w najlepszych czasach piwowarzy skupieni w cechu
browarników warzyli piwo w 59
browarach. Darłowskie piwo znane
było prawie we wszystkich miastach
położonych nad Bałtykiem. Mamy
nadzieję, że znany biznesmen,
a obecnie również poseł do Sejmu
RP, Marek Jakubiak nawiąże do tej
chlubnej tradycji, a piwo „Darłowiak” zawojuje kawał Europy. ❚

W obiektywie
rejs dookoła świata – początek w Darłowie

Trwają już ostatnie
przygotowania do
3,5-letniej ekspedycji
„Oshee World Expedition" sześcioosobowej załogi. W Darłowskim Centrum
Wolontariatu, doszło
do spotkania załogi
z pasjonatami żeglarstwa i ludźmi ciekawymi świata. Rozmawiano o celach żeglugi, trasie ekspedycji, wyposażeniu
jachtu, przygotowaniach do rejsu i filmowym uwiecznieniu natury i ludzi
z morza, lądu, z powietrza, a także pod wodą. Trasa wyprawy będzie przebiegać
przez 5 oceanów i siedem kontynentów. Wyprawa wyruszy z Darłowa w końcu
maja 2018 i rozpocznie się od Skandynawii i zachodniej Europy.

karta Dla SeNiora

Ponad 5 tysięcy mieszkańców Darłowa będzie mogło skorzystać z karty Seniora. taką decyzję,
na wniosek burmistrza, podjęli miejscy radni.
❚ Darłowska Karta Seniora obejmuje
osoby w wieku 60+, zamieszkałe na
stałe w Darłowie. Obecnie w Królewskim Mieście Darłowo zamieszkuje
5017 takich osób. Głównym celem
programu jest podniesienie poziomu
aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb Seniorów, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych
w społeczeństwie.

Program będzie realizowany
w zakresie kultury, zdrowia,
sportu i rekreacji oraz edukacji,
a także innych i produktów oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie. Poprzez
zwiększenie dostępu do usług publicznych, poprawiających jakość
życia seniorów, przyczyni się do
podniesienia aktywności i sprawności seniorów.

– Mamy nadzieję, że program
zwiększy dostępność do dóbr kultury oraz zachęci do uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych,
sportowych i edukacyjnych.
Będzie realizowany w szczególności poprzez: samorządowe instytucje kultury, jednostki prowadzące działalność z zakresu
kultury, zdrowia, sportu i rekreacji oraz edukacji – podkreśla po-

mysłodawca, burmistrz Arkadiusz
Klimowicz.
Program umożliwia włączenie
się przedsiębiorców (o co gorąco
apelujemy), prowadzących działalność gospodarczą i handlową, poprzez udzielanie rabatów i ulg dla
osób posiadających Kartę Seniora.
Realizację programu koordynuje
referat oświaty i spraw społecznych
w UM. ❚

Gdy potrzebujesz pomocy

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Darłowo działają:
Punkt konsultacyjny, w którym dyżury pełnią:

Psycholog – Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy
Czynny przy ul. Franciszkańskiej 2 (budynek Miejskiego Gimnazjum) w każdą środę w godz. 15.30 – 17.30 . Prowadzony przez
Panią Karolinę Kaczyńską – psycholog.
terapeuta – Profilaktyka alkoholowa
Czynny przy ul. Franciszkańskiej 2 (budynek Miejskiego
Gimnazjum) w każdy piątek w następujących godzinach:
– godz. 13.30 – 15.30 – spotkania indywidualne,
– godz. 15.30 – 17.00 – spotkania grup,
– godz. 17.00 – 18.30 – spotkania rodzin.
Prowadzony przez Panią Janinę Lipowiec – specjalistka
terapii uzależnień
Specjalista – Profilaktyka alkoholowa i pomoc dla ofiar
przemocy
Czynny przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 32 (budynek Przychodni pok. 17) w każdą środę w godz. 15.00 – 18.00
Prowadzony przez Panią Elżbietę Karnicką – Poradnia Rodzinna
Psycholog – Profilaktyka Narkomanii
Czynny przy ul. Franciszkańskiej 2 (budynek Miejskiego Gimnazjum)
we wtorki w godz. 17.00 – 19.00.
Prowadzony przez Pana Tomasza Mielczarka – psycholog.

Dodatkowo w mieście działa

Punkt konsultacyjno-informacyjny poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
przy ul. Franciszkańskiej 2 (budynek Miejskiego Gimnazjum),
czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 16 do 18.
Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na dzisiaj”.
Na terenie miasta Darłowo funkcjonują dwie poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.
AMICUS przy ul. Wieniawskiego 18 J
Rejestracja do poradni (również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia) telefoniczna pod nr 726 144 404,
Poradnia czynna: poniedziałek od 14.00 – 20.00; wtorek od
12.00 – 17.00; środa od 14.00 – 20.00; czwartek od 16.00 – 20.00;
piątek od 14.00 – 20.00
NS ZOZ „NO” s.c. Bożena Mariusz Hrymniak przy ul. Skłodowskiej 32
Rejestracja do poradni (również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia) telefoniczna pod numerem 94 314 18 58
Informujemy, że poradnia terapii uzależnień czynna jest we
wtorki i piątki, poradnia zdrowia psychicznego – w poniedziałek,
wtorek, czwartek i piątek natomiast poradnia psychologiczna
w poniedziałek i piątek.

XXX
Dodatkowo można uzyskać, wsparcie pomoc psychologiczną,
informacje o możliwościach uzyskania pomocy dzwoniąc pod
numery ogólnopolskie, między innymi:
„Niebieska linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę
(oferta skierowana dla ofiar przemocy)
„Pomarańczowa linia” 801 14 00 68 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00 (oferta skierowania między
innymi dla rodziców dzieci pijących alkohol)
telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
bezpłatny numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 116 111 7 czynny 7 dni
w tygodniu w godzinach 12.00-2.00
telefon dla rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
bezpłatny numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 800 100 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00
XXX
Na stronie Miasta Darłowo http://um.darlowo.ibip.pl/public/ w zakładce „Profilaktyka alkoholowa” zamieszczane są
ważne informacje o punktach, poradniach i placówkach lecznictwa
odwykowego. Tam również można pobrać wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.
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-ujooķ  Ѵ0 dostarczenie do PUNKTU
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Burmistrz Miasta
-ujoArkadiusz Klimowicz

Nie jestem zadowolona/y
Jestem bardzo niezadowolona/y
$u7mof;7mom-1mb;rob;7b;ࣀ
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2. Czy Pani/Pana 7-mb;l -ujoo lb;mbjovb<1b.]ov|-|mb1_Ѵ-| 10?

Jestem zadowolona/y

Jestem bardzo zadowolona/y
ŀ

ŀ

1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z faktuķ৵;f;v|lb;vh-ॉ1;l -ujoa ?

Wvv|hb;--u|;h;v|bom-ubvr|-mb-v.anonimowe.

Miasto.
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Gimnazjum miejskie

„Złota Muszla” dla darłowianki

49 uczniów z 12 szkół powiatu sławieńskiego nadesłało wiersze na XV jubileuszowy
Finał konkursu Poezji Morskiej „Złota Muszla”.

❚ „Złotą Muszlę” wręczono Wioletcie Brzozowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie za wiersz
„Morskie abecadło”. „Srebrne
Muszle” otrzymali: Filip Żuchowski
ze Szkoły Podstawowej w Dąbkach
za wiersz „Są takie miejsca…” oraz
Daria Zborek z Miejskiego Gimnazjum w Darłowie za wiersz „Rzeki,
co na północ płyną”. Brązowe
Muszle otrzymały: Weronika Brze-

zina ze Szkoły Podstawowej w Kopnicy za wiersz „Sztorm” oraz Anna
Paczkowska z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie za wiersz
„Oczy”. Jury konkursu przyznało
także 12 wyróżnień, a wśród nich
m.in. Zuzanna Kuriata z Miejskiego
Gimnazjum w Darłowie, Malwina
Skotarska i Zuzanna Izdebska ze
Społecznej Szkoły Podstawowej
STO w Darłówku, Karina Tiupin–

Szulc ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Darłowie.
Recytacje wyróżnionych i nagrodzonych wierszy uświetniły występy Darłowskiego Studia Taneczno-Wokalnego Revoltade oraz
chóru ze Szkoły Podstawowej nr 3
pod kierownictwem Marzeny Wolskiej i Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Krystyny Leśniewskiej
i Artura Hamerlinga.

Wszystkim osobom i lokalnym
instytucjom, które zaangażowały się
w organizację konkursu oraz przyczyniły się do uświetnienia finału
Złotej Muszli, serdecznie dziękujemy!
Organizatorami konkursu byli:
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza w Darłowie oraz Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Żołnierza
WOP w Darłowie. Nauczycielki

– Adela Janiczak, Angelika Kuriata
i Małgorzata Brzozowska– za cel
konkursu obrały propagowanie poezji o tematyce morskiej wśród młodzieży klas VII szkoły podstawowej
oraz gimnazjalistów.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione wiersze wydrukowano
w okolicznościowym tomiku. ❚
Fot. Laura Połczyńska

Gimnazjum miejskie

MiStrZyNie ortograFii
❚ Dwa miejsca na podium wywalczyły podczas XVIII Powiatowych Ortograficznych Igrzysk Gimnazjów darłowskie uczennice.
22 marca, w Gimnazjum Miejskim w Sławnie, w szranki stanęło 21
uczniów z Zespołu Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie, Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, Szkoły Podstawowej we Wrześnicy, Szkoły Podstawowej w Sławsku, Gimnazjum Miejskiego w Darłowie oraz Gimnazjum
Miejskiego nr 1 w Sławnie.
II miejsce zajęła Marlena Sołtysińska z 3C, a III – Wioleta Olszewska z 3E.
Gratulujemy sukcesu. ❚

Niepokonani
pod siatką
❚ 10 kwietnia, podczas rozgrywek w półfinale
wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Starosty Koszalińskiego w Mścicach, drużyna
z darłowskiego gimnazjum zdobyła I miejsce.
Półfinał rozgrywany był systemem „każdy
z każdym”. Nasza reprezentacja wygrała
wszystkie mecze w stosunku setów 2:0. W skład
zwycięskiego zespołu wchodzą: kapitan – Wojciech Sobieraj, Gabriel Podlasiewski, Sebastian
Lech, Jakub Banaś, Stanisław Rynkowski, Krystian

sp 3
16 marca 2018 roku
w Szkole Podstawowej nr 3
w Darłowie odbył się
Powiatowy konkurs Wiedzy
o Polsce „Znam Swój kraj”,
który objęli honorowym
patronatem: Starosta
Sławieński, Burmistrz
Miasta Darłowa, Burmistrz
Miasta Sławna i Wójt gminy
Darłowo. adresatami
konkursu byli uczniowie
klas trzecich z powiatu
sławieńskiego.
❚ Konkurs zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem. W tym roku
wzięło udział 13 drużyn ze Sławna,
Darłówka, Wrześnicy, Sławska,
Pieszcza, Korlina, Staniewic, Jarosławca, Słowina, Postomina, Starego
Jarosławia, Jeżyczek i Darłowa.
39 uczniów rywalizowało o za-

Włodarczyk, Oskar Kociński, Adrian Tyfel, Aleksander Bednarczyk, Filip Walków, Aleksander Podwałka i Jakub Chojniak. Wojtek Sobieraj został
najlepszym zawodnikiem półfinału. Opiekunem
drużyny jest Agata Woźniak. Sukces ten był możliwy dzięki współpracy z klubami sportowymi
w Darłowie, w których uczniowie trenują – M&W
Stocznia oraz Delfin.
Gratulujemy ogromnego sukcesu oraz oczekujemy także wygranej w finale wojewódzkim. ❚

trzecioklasiści znają swój kraj!
jęcie najlepszych miejsc, honorowanych statuetkami i atrakcyjnymi nagrodami. Trzyosobowe drużyny
musiały wykazać się wszechstronną
wiedzą o naszej Ojczyźnie i umiejętnością współpracy w zespole.
Efekty pracy oceniało jury, w skład
którego wchodzili zaproszeni goście i gospodarze: sekretarz gminy
Darłowo Anna Szynkowska – Borkowska, zastępca dyrektora MPGK
ds. promocji Dariusz Pawlaczyk,
przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor SP 3 Andrzej Protasewicz,
w-ce dyrektor SP 3 Anna Lichańska
oraz przedstawiciel Rady Rodziców
przy SP 3 Magdalena Urban.
Mistrzami Wiedzy o Polsce okazali się w tym roku uczniowie ze
Społecznej Szkoły Podstawowej

w Słowinie. Na II miejsce, i tytuł wicemistrzów, zapracowali uczniowie
z SP 3 w Darłowie: Maksymilian
Dydyna, Igor Wyczesany i Kornel
Kolański.
III miejsce to sukces trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej w Postominie.
Zwycięskie
drużyny
oraz
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, dzięki hojności sponsorów: Starostwa Powiatowego w Sławnie, Urzędu Miasta
Darłowo, Urzędu Gminy Darłowo,
Urzędu Gminy Postomino, MPGK
w Darłowie, Hotelowi „Lidia”
i Rady Rodziców przy SP 3. ❚
Dorota
krajCZyńSka-gruBa
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Bałtyk znają dogłębnie

20 marca w Miejskim gimnazjum im. Stanisława Dulewicza odbył się finał iii edycji miejskiego konkursu Wiedzy o Bałtyku.
W szrankach stanęło 30 uczniów przedstawicieli wszystkich szkół z naszego miasta. tydzień później uhonorowano laureatów.

Z

godnie z regulaminem,
każda placówka wystawiła
maksymalną – 5 osobową
drużynę. Po godzinnym rozwiązywaniu testów wszystko już było
jasne.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Jakub Tarkowski, na II miejscu uplasował się
Artur Masłowski (obaj ze Społecznej
Szkoły Podstawowej im. Lotników
Morskich, a na III miejscu znalazła
się Dominika Byrwa ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza WOP.
Wśród gimnazjalistów, gdzie
różnice punktowe między uczestnikami były minimalne, najwyższe
miejsce zajęła Maria Koliczko, po niej
ex aequo zajęły Hanna Pryptniewicz
i Maja Dorosińska (wszystkie ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich).
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Maciej Borowski z Zespołu Szkół Morskich, drugie miejsce zajęła Wiktoria
Winkiel, a III miejsce zajął Kamil
Michalski (oboje z Zespołu Szkół im.
S. Żeromskiego).
Konkurs Wiedzy o Bałtyku, mający trzyletnią historię, od samego
początku jest prowadzony pod patronatem burmistrza Miasta Arkadiusza Klimowicza.

sp 3

Nocne liczenie
❚ W nocy z 16 na 17 marca
w Szkole Podstawowej nr 3
w Darłowie odbyła się „Noc
z matematyką”. Uczestnikami
tego wydarzenia byli uczniowie
z różnych klas interesujący się
matematyką i jej tajnikami,
którzy wspólnie pracowali pod
czujnym okiem nauczycieli
– Magdaleny Kasprzykowskiej
i Marty Sołtan. Zajęcia odbyły się

SoNDa

Oprócz konkursu wiedzy równolegle prowadzony był konkurs
plastyczny pn.: „Bałtyk moimi
oczami” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wpłynęło 247 prac z darłowskich
przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Niezwykle trudne zadanie miała komisja, która w tym
rogu obfitości musiała wybrać te
najlepsze.
Ostatecznie I miejsce zdobyła
praca Justyny Soboń z II klasy
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP, II miejsce zdobyła
praca Małgorzaty Malec z klasy II
Społecznej Szkoły Podstawowej,
a III miejsce zajęła praca Kaliny
Gruszczyńskiej z Przedszkola nr 2
im. J. Porazińskiej.
Wyróżnienie otrzymały prace:
Oskara Grzeszczuka z kl. I Społecznej Szkoły Podstawowej, Patryka Kowalewicza z Przedszkola
nr 2 i Aleksandry Gietki ze Szkoły
Podstawowej nr 3.
Wręczenie nagród dla najlepszych dziecięcych plastyków
i omnibusów wiedzy o Bałtyku,
ufundowanych między innymi
przez Zarząd Portu w Darłowie
i Pasażerską Żeglugę Kołobrzeską,
odbyło się 27 marca w Miejskim
Gimnazjum. ❚

w ramach realizacji projektu
„W świecie matematyki” dofinansowanego przez Fundację
mBanku.
Celem działań było przełamanie
stereotypu, iż matematyka jest
nudna i trudna do przyswojenia
oraz pokazanie, że z matematyką można miło spędzać czas. ❚
MagDaleNa
kaSPrZykoWSka

Dlaczego zainteresowali się wiedzą
o Bałtyku?
jakub ze Społecznej Szkoły
Podstawowej:
„Zainteresowałem się tym konkursem, ponieważ chciałem pogłębić
swoją wiedzę na temat Bałtyku.
Pytania nie były trudne”.
Maciej z Zespołu Szkół
Morskich:
„Wziąłem udział w konkursie, ponieważ lubię tematykę Morza Bałtyckiego i żeglarstwa oraz wędkarstwa czyli biologia morska nie jest
mi obca. Jeśli w przyszłym roku byłaby możliwość wzięcia udziału
w takim konkursie, z chęcią bym się
na nim pojawił. Pytania były łatwe
z geografii i biologii, a pytania z teorii
żeglarstwa średnio zaawansowane”.
Madzia z gimnazjum
im. S. Dulewicza:
„Wzięłam udział w konkursie
Z czystej ciekawości pytań jakie
mogą się pojawić w temacie Morza
Bałtyckiego. Pytania nie były łatwe,
ale część z nich była na logikę”.

sp 3

Matematyka od kuchni

23 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie uczniowie klasy 6 e, pod
okiem doradcy zdrowego żywienia i trenera personalnego – Piotra krauze
oraz Magdaleny kasprzykowskiej, nauczyciela matematyki uczestniczyli
w warsztatach kulinarnych „Matematyka od kuchni”.
❚ Celem było praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym,
kształcenie umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się rolami
i zadaniami. Uczestnicy warsztatów
pracowali w czterech grupach.
Dwie grupy przygotowywały
zdrowe i kolorowe kanapki, a pozostałe sałatkę owocową.
Podczas przygotowywania tych
smakołyków doradca żywieniowy
przekazał dzieciom cenne wskazówki na temat zdrowego i prawidłowego odżywiania się oraz zdrowego stylu życia. Uczniowie,
oprócz zdobywania nowych doświadczeń i świetnej zabawy, wykorzystywali takie umiejętności matematyczne jak: jednostki masy
– zamiana, ważenie, jednostki pojemności, proporcje, obliczali kaloryczność posiłków.
Wszystkie potrawy zostały przy-

gotowane z należytą dokładnością i
starannością, a do tego były zdrowe,
kolorowe i smakowały wyśmienicie.

Projekt dofinansowała Fundacja
mBanku. ❚
M. kaSPrZykoWSka
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hej, żeglujże żeglarzu…

sp 3

Nasi w finale
wojewódzkim

sp 3

6 kwietnia podopieczni remigiusza Wiernickiego uczestniczyli w gryficach
w półfinałach wojewódzkich w mini siatkówkę chłopców.

W

turnieju uczestniczyły
cztery zespoły: SP 3
Gryfice, SP 12 Szczecin,
SP Katolicka z Koszalina, SP 3 Darłowo. Grano do dwóch wygranych
setów do 25 pkt, dwa półfinały, finał
i mecz o 3 miejsce.
W pierwszym meczu turnieju
chłopcy z Darłowa wygrali 2: 0 z zespołem gospodarzy SP 3 Gryfice,
w drugim meczu SP Katolicka wygrała po zaciętej walce z SP 12

Szczecin 2:1. Finał pomiędzy SP 3
Darłowo a SP Katolicka z Koszalina
był po raz kolejny znakomitym widowiskiem stojącym na wysokim
poziomie sportowym i przynoszącym dużo emocji i zwrotów akcji
meczu.
Lepiej napięcie wytrzymali zawodnicy z Darłowa i wygrali 2:0
z rywalem z Koszalina.
Zespół SP3 Darłowo tym samym
awansował do Finału Wojewódz-

kiego, który odbędzie się 25
kwietnia w Pyrzycach, gdzie
chłopcy będą walczyć o medale
w mini siatkówce.
Reprezentacja SP 3 Darłowo:
Bińkowski Jakub, Kaziszyn Igor,
Ignaczak Oliwier, Kuczorski Oktawian, Barancewicz Marcel, Jurczuk
Hubert, Wójcik Dominik, Żmijewski
Kacper, Bukowski Bruno, Kozak
Eryk.
❚

Nauka patrzenia w niebo
❚ Uczniowie klasy 5b, w tym
uczestnicy koła Imperium Wiedzy,
w ramach programu „Być jak
Ignacy” odwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie.
Wzięli udział w prelekcji dotyczącej teorii powstania i budowy
wszechświata. Poznali zasady posługiwania się obrotowymi mapami
nieba – poszukiwali najjaśniejszych
gwiazd i gwiazdozbiorów. Zapoznali się z podstawowym sprzętem
stosowanym w obserwacjach astronomicznych. Zobaczyli główny teleskop umieszczony pod kopułą
oraz zaznajomili się z zasadami jego
pracy i działaniem samej kopuły.
Dzięki sprzyjającej pogodzie
uczestniczyli w obserwacji Słońca,
podziwiając zachodzące na nim
procesy. Zajęcia były bardzo ciekawe. W przyszłości dzieci planują
udział w nocnej obserwacji nieba
oraz wykładach prowadzonych
przez pracowników Obserwatorium. ❚

Uczniowie klasy 1a i 1b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie w ramach opracowanej przez nauczycielki – Aldonę Śmigielską i Bogusławę
Skoneczną innowacji regionalnej Kurs na Bałtyk, odbywają zajęcia o tematyce morskiej. Tym razem uczniów zaprosił żeglarz Krystian Paruzel –
Darłowo Sail.
Pod okiem doświadczonych instruktorów i ratowników poznawali
smak żeglarskiej przygody. Znają już budowę żaglówki, oraz zasady bezpiecznego zachowania się na jachcie podczas żeglowania w marinie. Żeglarstwo to dla dzieci doskonałe zajęcia. Przyjemnie i zdrowo spędzają
czas na świeżym powietrzu.

sp 3

Najlepsi z najlepszych

W marcu ogłoszone zostały końcowe wyniki trzyetapowych zmagań
uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym
2017/2018 organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium
Oświaty w Szczecinie.
Miano finalisty otrzymali: język polski – Patrycja Tarnionek; matematyka – Aleksander Klimowicz, Zuzanna Rychlewska.
Laureatami zostali: język polski – Mateusz Król, matematyka – Mateusz Król, język angielski – Mateusz Król; język niemiecki – Beata Rammig.
Laureaci otrzymają z danego przedmiotu ocenę celującą na koniec
roku szkolnego oraz są zwolnieni z pisania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uzyskując z niego najwyższy wynik. Gratulujemy!!!
k. łuSieWCZ

B. kaliNoWSka

przedszkole nr 2

❚ W listopadzie ubiegłego roku
dzieci z grupy Stokrotki złożyły wizytę w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym, aby obejrzeć salę doświadczania świata.
Zabawy mogłyby tam trwać bez
końca, wszystko ciekawiło dzieci,
oddziaływało na różne ich zmysły
i wyzwalało radość. Punktem kulminacyjnym była zabawa w su-

uCZą Się toleraNCji
chym basenie z kulkami – po prostu
szaleństwo! Tak rozpoczęła się
współpraca grupy integracyjnej
Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej z Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Terapeutycznym.
W styczniu połączone siły grup
Stokrotek i Jagódek zaprezentowały pracownikom i wychowankom ośrodka przedstawienie

jasełkowe. Mali aktorzy wręczyli
także upominki – własnoręcznie
przygotowane podczas zajęć kulinarnych.
W lutym dzieci z grupy Stokrotki zostały zaproszone na teatrzyk o Alladynie. Był to spektakl
interaktywny, w którym widzowie
mieli również do odegrania ważną
rolę. Dzieci i wychowankowie

przedszkole nr 2

jak ogrzewamy nasze mieszkania
❚ Starszaki z Przedszkola nr 2
w Darłowie biorą udział w realizacji programu edukacyjno-ekologicznego „lekcje ciepła”.
Dzieci zaprosiło Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Darłowie. W czasie
programu przedszkolaki dowiadują się wielu ciekawych rzeczy
o cieple systemowym np. jak
działa lub co należy robić, aby

dbać o środowisko naturalne?
Poznają nowe zagadnienia z pomocą współczesnego Czerwonego Kapturka, który towarzyszy przedszkolakom podczas
zajęć. Przedszkolaki dowiedziały się także jak na przestrzeni dziejów ludzie wykorzystywali ogień do ogrzewania
swoich domów. Dzieci otrzymały również książeczki-kolo-

rowanki Czerwony Kapturek
w mieście. Na zakończenie programu wybrały się na wycieczkę
do darłowskiej ciepłowni, gdzie
mogły obejrzeć urządzenia wytwarzające ciepło dla naszych
domów. Przedszkolaki otrzymały upominki i zapowiedziały
się na kolejne odwiedziny. ❚
joaNNa SteFaNiak

ośrodka żywiołowo reagowali na
to co się działo na scenie, oklaskami
nagradzali aktorów. Dodatkową
atrakcją była możliwość obejrzenia
prawdziwej, żywej małpki marmozetki.
Pod koniec marca, przed Wielkanocą, dzieci i podopieczni DORT
piekli babeczki do koszyczków ze
święconką i ozdabiali koszyki. Ta

praca dostarczyła wiele radości,
była też okazją do wspomnień, bo
wiele osób w DORT to wychowankowie naszego przedszkola.
Taka współpraca pozytywnie
wpływa zarówno na przedszkolaków, jak i osoby niepełnosprawne. ❚
BożeNa CieChaNoWSka
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zespół szkół im. s. ŻeromskieGo

Lubią mnożyć…

Marzec w Zespole Szkół im. S. żeromskiego upłynął pod
hasłem „Matematyka da się lubić”.
❚ W ramach Szkolnego Matematycznego Marca odbył się Matematyczny
Czar Par. Konkurs międzyklasowy
zorganizowała nauczycielka matematyki B. Galińska z uczennicami
klasy
matematycznej
(IIIa).
Uczniowie liceum i technikum rywalizowali między innymi w: krzy-

żówkach sprawdzających znajomość
definicji i twierdzeń, potęg, wzorów
skróconego mnożenia, grali w grę
planszową obejmującą zadania
z geometrii i algebry. Były również
matematyczne rebusy i puzzle. Matematyka okazała się nie taka
straszna, jak ją malują. ❚

zespół szkół im. s. ŻeromskieGo

Pospieszą z pomocą

licealna drużyna pierwszej pomocy podczas 26. Mistrzostw Pierwszej Pomocy w koszalinie zajęła trzecie miejsce. Brawo!

P

ięcioosobowy zespół miał
do pokonania trasę, przy
której znajdowały się upozorowane zdarzenia i sytuacje wy-

magające udzielenia pomocy.
Zawodników oceniali profesjonalni
ratownicy. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu pierw-

szej pomocy, a także znajomością
zasad współpracy z innymi służbami ratunkowymi.
❚

W obiektywie

otwarty
„żerom”
21 marca Zespół Szkół
im. S. Żeromskiego w Darłowie
otworzył swoje drzwi dla młodszych
kolegów i koleżanek ze szkół
gimnazjalnych. Gimnazjaliści mogli
obejrzeć szkołę, spotkać się
z uczniami i nauczycielami, a także
wziąć udział w konkursach,
pokazach, laboratoriach. W tym dniu
odbyła się również impreza
pn. Wielkanocne Jaja, podczas
której rywalizowały ze sobą drużyny
z zaprzyjaźnionych szkół.

Podążą kilwaterem króla eryka

W Darłowie powstała mapa Podróży króla eryka. Przygotowała ją młodzież Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie, która od kilku miesięcy bierze udział w projekcie. kilwaterem eryka
Pomorskiego.
❚ „Jesteśmy grupą młodych osób,
które szukają wyzwań. Musieliśmy
stać się drużyną, która zawsze brnie
do celu mimo wszystkich trudności
jakie nas spotykają. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z ludźmi,
którzy od dawna badają historię
króla Eryka, mogliśmy zadać im
nurtujące nas pytania, a co za tym

idzie poszerzyć swoją wiedzę”
– piszą o sobie.
Zorganizowali konkurs na logo
projektu oraz tekstu szanty. Każda
zgłoszona praca wykonana była na
najwyższym poziomie. Bezkonkurencyjny okazał się Daniel Frącz,
który zdobył główną nagrodę w postaci rejsu na Gotlandię.

„Gala wręczenia nagród zorganizowana była na wysokim poziomie, statuetki wykonane przez
naszą ekipę na szkolnych warsztatach, wspaniały występ zespołu,
mnóstwo zabawy, uśmiechu
i przede wszystkim satysfakcji.
Teraz czas na najważniejszy element
– stworzyliśmy mapę, na której zaznaczona jest trasa, którą podróżował Król Eryk. Tak, zrobiliśmy
to sami, dzięki wiedzy, którą zdobyliśmy wcześniej. Wszystko starannie zaznaczone, ozdobione i po
prostu piękne, zresztą wszyscy będą
mogli ją zobaczyć. W maju planujemy rejs na Gotlandię, gdzie przebywał darłowski władca, powoli
dopinamy wszystko na ostatni
guzik, a już po rejsie mapa powędruje do Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.” ❚
MiChaliNa ruMińSka,
MaCiej BoMBel,
iZaBela ZaBoroWSka

SUKCESY REvOLTADE
Darłowskie Studio taneczno-Wokalne revoltade z Darłowskiego
ośrodka kultury im. leopolda tyrmanda odniosło kolejne sukcesy na
arenie ogólnopolskiej.
Utalentowani tancerze w Maratonie Artystycznym w Kołobrzegu
zajęli II miejsce w kategorii powyżej 13 lat w Konkursie Tańca Mix
Współczesny i Nowoczesny. Dzięki temu zostali zaproszeni na prestiżowy II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego w Pasłęku. 7
kwietnia darłowscy tancerze prowadzeni przez Dariusza Chimko
zajeli również II miejsce w silnie obsadzonej kategorii Taniec
Współczesny Formacje powyżej 15 lat.
Darłowskie Studio Revoltade intensywnie przygotowuje się do
wystawienia swojego drugiego musicalu „Piotruś Pan” którego premiera będzie miała miejsce w darłowskim kinie „Bajka” podczas Dni
Darłowa 20 maja o 15.30 i 17.30.

Wiadomości
iadomości

StroNę SPortoWą reDaguje
aNDrZej raChWalSki

Kwiecień 2018 r.

SPORT 15
Nr 4 (157)

Darłovia w grze...

MkS Darłovia rundę wiosenną sezonu 2017/18 rozpoczęła dopiero 24 marca, wyjazdowym meczem z sąsiadami zza między, Wieżą Postomino. Niestety, początek nie był udany…

P

o odwołaniu pierwszego
meczu rundy z Koroną
Człopa nasi zawodnicy
zmierzyli się z nazywanymi Szejkami Północy gospodarzami, którzy
wygrali to spotkanie 2 : 0 (do
przerwy 0 : 0). Okazją do rehabilitacji był następny pojedynek, derbowe starcie ze Sławą Sławno. Mecz
nie zachwycił poziomem, ale tym
razem lepsi okazali się nasi piłkarze,
pokonując sławian także 2 : 0. Mecz
cieszył się olbrzymim zainteresowaniem kibiców, gdyż został połączony z akcją wspierania finansowego kosztów leczenia jednego
z mieszkańców powiatu.
W następnym tygodniu czekał
naszych piłkarzy wyjazd do Mielna
i starcie kurortów: Mielno (Saturn)
– Darłowo (MKS). Mieleńscy za-

wodnicy zanotowali fatalny początek rundy. W pierwszych meczach odnieśli dwie porażki, tracąc
w nich...14 bramek. W opinii kibiców Darłovia jechała do Mielna
po trzy punkty i kilka bramek. Niestety, futbol jest nieprzewidywalny.
Ambitni gospodarze zaaplikowali
nam do przerwy dwie bramki
i trzeba było zmobilizować się na
drugą połowę, aby nie było blamażu. I rzeczywiście – piłkarze
Darłovii zwarli szeregi i odpowiedzieli dwoma trafieniami, dającymi
remis tuż przed końcem spotkanie.
Niestety, brakowało precyzji, aby
wywieźć z Mielna pełną pulę
punktów. Po podyktowanym dla naszej drużyny rzucie karnym nie popisał się tym razem Fryś, który ustawioną na jedenastym metrze piłkę

nie potrafił zmieścić między słupkami bramki Saturna. Szkoda! Tym
większa, że nasz snajper Sawiola
Sawicki nie wystąpił w tym meczu,
a pewnie on byłby wykonawcą tej
jedenastki. O dziwo, zabrakło go
także w meczu z rezerwami Kotwicy
Kołobrzeg, która zjechała do Darłowa w piątek, 13 kwietnia.
Dzień nie okazał się pechowy
i pokonaliśmy rezerwy Kotwicy
Kołobrzeg 1 : 0. Zdobywcą jedynej
bramki był Artur Arturo Maciąg,
który swoistym majstersztykiem dał
nam trzy ważne punkty.
Niestety, mecz odbył się bez
udziału publiczności. W czwartek
koszaliński OZPN nałożył taką
karę, jako reperkusję po meczu derbowym ze Sławą. Do sprawy
wrócimy. ❚

Fragment meczu ze Sławą.

Fot. P. Breszka

kS Stocznia Darłowo

Sezon za nami

Wszystkie grupy wiekowe Stoczni Darłowo zakończyły już swoje rozgrywki
ligowe. Czas na podsumowanie wyników w poszczególnych kategoriach!
Juniorzy
W lidze wystąpiły cztery zespoły. W sezonie zasadniczym nasi
chłopcy zajęli czwarte miejsce,
a w meczach grupowych nie udało
się nam wygrać żadnego meczu.
Również turniej finałowy rozegrany
w Świnoujściu przyniósł podobny
bilans.

Kadeci
NA ZDJęCIU: Hubert Idasiak–
wychowanek Uczniowskiego
Klubu Sportowego Orlik
w Darłowie. Hubert jest bramkarzem i obecnie trenuje w Pogoni Szczecin. Właśnie zadebiutował w reprezentacji Polski
U-16. To wspaniała chwila dla
piłkarskiej rodziny Królewskiego Darłowa i przykład dla
niemal 200 podopiecznych
klubu, ze można.

Ligę również stanowiły cztery
ekipy. W fazie wstępnej nasi kadeci zajęli 3 miejsce. Odnieśli dwa
zwycięstwa nad Powiatem Kołobrzeskim (oba w stosunku 3 : 1)
i kilka meczy przegrywając 2 : 3.
Zapowiadało to walkę w turnieju
finałowym o poprawę pozycji
z fazy wstępnej. Turniej, rozgrywany w Darłowie, przyniósł naszym zawodnikom drugie miejsce.
Złożyły się na to zwycięstwa
z Żakiem Pyrzyce (3 : 1) i Błyskawicą Szczecin (3 : 2), zaś w meczu

z Espadonem Świnoujście na razie
byliśmy gorsi.

Młodziczki
Nasze młodziutkie adeptki
siatkówki występy w lidze traktują jako świetną naukę, która
będzie procentować w przyszłości. Po rundach eliminacyjnych trafiły do tzw. V ligi. Pocie-

szające jest, że niemal wszystkie
mecze w swojej lidze nasze młodziczki przegrywały na przewagi,
wiele razy będąc o krok od wygranej.

Młodzicy
Oni także nie zanotowali w fazie
grupowej ligi żadnego zwycięstwa,
wyraźnie ustępując kolegom

z Drawska, Pyrzyc, a także chłopakom miejscowego Delfina Darłowo. Oni właśnie awansowali do finału wojewódzkiego, gdzie spośród
6 zespołów zajęli 4 miejsce. Chłopcy
Roszaka ambitnie stawiali czoła
tuzom siatkówki w tej grupie wiekowej, pokonując zdecydowanie koszalińskiego Bronka.
❚

oPiNia

Pomóżmy, bo możemy…
andrzej rachwalski
Wiemy wszyscy, że w KS Stocznia praca szkoleniowa obejmuje głównie dzieci i młodzież. Mają wspaniałą grupę ponad
130 dzieciaków, które mają okazje trenować, rozwijać się fizycznie i zdrowo wkraczać na kolejne szczeble dojrzewania.
Mają też szansę pokochać sport i zdrową rywalizację, jaką za
sobą niesie obecność na siatkarskim parkiecie.
Od kilkunastu lat większość kosztów utrzymania klubu ponosił jego główny sponsor, firma M & W Stocznia Darłowo.
Niestety, sponsor nie jest w stanie sam „pociągnąć” klubu.

Bardzo by się przydało wsparcie, aby dzieciaki – do tej
pory uprawiające sport – nie porozłaziły się po mieście, nie
zasiedziały się przy smartfonach i telewizji. Nasze miasto
nie posiada nic cenniejszego, niż młodzi ludzie uprawiający
każdą formę rekreacji fizycznej i każdą dyscyplinę sportu.
Pomóżmy! W imię tradycji i historii darłowskiej siatkówki,
w imię Rysia Lampki, Wiesia Bocheńskiego, Roberta Ratajczaka czy Jurka Paćkowskiego. Nie trzeba wiele, ale
wzorem Orkiestry Świątecznej Pomocy może warto, aby i ta
„siatkarska orkiestra” nam zagrała? To nie banał,
pamiętajmy, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie”.

Z NotatNika treNera

Młodzicy pod siatką
❚ Kolejną grupę szkoleniową piłki
siatkowej, która jest prowadzona
w KS STOCZNIA Darłowo M&W,
jest grupa młodzik. Trenerem tej
grupy jest Edmund Surdel. Jest to
grupa 11 zawodników, w której trenują obecnie chłopcy z klasy siódmej
szkoły podstawowej oraz z trzeciej
klasy gimnazjum. W okresie przygotowawczym i w szczycie sezonu
treningi odbywają się trzy, a nawet
cztery razy w tygodniu. W skład tej
grupy wchodzi młodzież mieszkająca w mieście Darłowie i w gminie
Darłowo. Ta grupa szkoleniowa

uczestniczy co roku w rozgrywkach
o mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego. Staramy się,
żeby na tym etapie szkolenia były
dwa zespoły młodzików – rocznik
młodszy i starszy, które uczestniczą
w rozgrywkach ligowych. Oczywiście zależy to od ilości zawodników
w danym roczniku, dlatego w minionym sezonie w rozgrywkach wystąpił tylko jeden zespół. Natomiast
przyszły sezon już napawa optymizmem i jeżeli tylko finanse pozwolą
wystawimy w rozgrywkach w tej
kategorii dwa zespoły. Na tym

etapie
szkolenia prowadzenie
dwóch grup szkoleniowych daje
wymierne korzyści w przyszłości
i zawodnicy są lepiej przygotowani
do grania w wyższych kategoriach
wiekowych (kadet, junior). Poprzednie lata pokazały słuszność
tego kierunku szkolenia. Młodszy
rocznik w pierwszym roku zdobywał doświadczenie siatkarskie,
natomiast starszy rocznik zdobywał
(co roku) awans do finałów wojewódzkich, a nawet do ćwierćfinałów
mistrzostw Polski. ❚
eDMuND SurDel

# Zarząd klubu zaprasza na treningi piłki siatkowej wszystkich, którzy chcą uprawiać piłkę siatkową. Telefony kontaktowe do trenerów: chłopcy – 509290923, 601634684,
509288353, dziewczęta – 669111604, 513104713, koordynator – 609920127
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Przetańczyć z Tobą chcę...
rozmowa z eweliną Nidzgorską
– Dlaczego poświęciła się
pani tańcowi i szkole tańca?
– W tańcu zakochałam się mając
12 lat, gdy zapisałam się do grupy
tanecznej. Na początku to było
hobby, jednak bardzo szybko przerodziło się w pasję, a teraz połączyłam pasję i pracę. Moja Szkoła
Tańca S-TEN (Szkoła Tańca Eweliny Nidzgorskiej) powstała w 2016
roku, zatem całkiem niedawno.
Wcześniej byłam instruktorem w innych szkołach. Mówią, że do odważnych świat należy, więc postanowiłam sprawdzić się nie tylko w roli
trenera, ale także właściciela. Czy
było warto? Na pewno! Czy było ciężko? Odpowiem cytatem: „Wyznaczaj cele, które przerażają cię
i ekscytują jednocześnie”. Rzeczywiście troszkę mnie to przerażało, bywało ciężko, ale efekty mówią same
za siebie, a ja czuję się spełniona.

– Zaliczam taniec do dyscyplin sportowych, ale wielu
z nas kojarzy się on wyłącznie z rozrywką. a Pani
jak to ocenia?
– To oczywiście rozrywka, ale
także dyscyplina sportowa. Gdy
konkurujemy na zawodach z innymi tancerzami czy zawodnikami
fitness, gdy musimy odbyć wiele
ciężkich treningów, by osiągnąć cel,
gdy zdobywamy medale, gdy
radość przeplata się ze smutkiem,
a sukces z porażką – wtedy możemy
mówić o dyscyplinie sportowej.
Rozrywka kojarzy mi się z czymś
beztroskim. Poprzez taniec wyrażamy swoje emocje i uczucia. Dla
rozrywki możemy zatańczyć na weselu, na dyskotece, w domu, tak naprawdę wszędzie, jednak nie traktujemy wtedy tego jako sportu, ale
jako zwykły taniec.

– Marzyłaby się pewnie
własna, dostosowana do potrzeb siedziba? Może w zmodernizowanym Dok?
– Na pewno potrzebuję dużej sali
dostępnej o każdej porze. A jaka
będzie nowa w DOKU? Tego nie
wiem.
– Praca powinna dawać satysfakcje. Macie na koncie
wiele cudownych, nagradzanych występów. Proszę się
pochwalić….
– Fałszywa skromność nie jest
cnotą. Tak! Jestem bardzo dumna
z efektów naszej pracy. Kilka razy
w roku jeździmy na ogólnopolskie
turnieje, mistrzostwa. Za miesiąc czekają nas Mistrzostwa Europy Fit-Kid,
które odbędą się w Chorwacji. Awansowały na nie zawodniczki: Hanna
Szarejko – zdobywając Mistrzostwo
Polski do lat 10, Zuzanna Mirek,

// Kontakt do S-TEN
Tel. 570 81 00 81. Na facebooku pod hasłem „Szkoła Tańca Ewelina Nidzgorska”.

klub kolarski BCM Nowatex Ziemia Darłowska

Klubowe kroniki

BCM Nowatex na prezentacji przed wyścigiem, Stoją od lewej: Wiktoria Pikulik, Marta Jaskulska, Aleksandra Kowalska, Agata Średzińska, Wiktoria
Kierat i Daria Pikulik.
Zespół BCM Nowatex wystartował w jednoetapowym wyścigu
kolarskim w Belgii, na trasie Tielte–
Waregem. Wyścigowi temu od początku towarzyszyło zimno, deszcz,
kostka brukowa i nawet 15% podjazdy. Dochodziło do wielu kraks.
Z naszych kolarek trudy wyścigu
najlepiej zniosła Daria Pikulik,
dojeżdżając do mety zawodów. Te
zawody, to niezwykle cenne doświadczenie, które wytycza kierunki do dalszej pracy treningowej
kolarkom naszego klubu.
Udział w zawoadach był możliwy dzięki zaangażowaniu jednego ze sponsorów – firmy POC
Partners

Dobre wieści dotarły z Pruszkowa, gdzie odbyła się I seria torowego Pucharu Polski. Specjalizujące
się w konkurencjach sprinterskich,
Nikola Sibiak i Nikola Seremak wygrały zarówno sprint jak i keirin,
przy czym w tej drugiej konkurencji
zajęły odpowiednio miejsca: I i II.
W sprincie natomiast zwycięstwo
odniosła Nikola Sibiak, a 4. była Nikola Seremak. Cieszą w szczególności pobite rekordy życiowe na 200
metrów. W konkurencji sprintu drużynowego nasza para zajęła drugie
miejsce, także uzyskując dobry czas
35,8 sek.

Marta Jaskulska, po finiszu z peletonu, zajęła 11. miejsce podczas
pierwszego etapu wyścigu Healthy
Ageining Tour, zaliczanego do
cyklu Pucharu Narodów UCI Juniorek. Na 87. miejscu została sklasyfikowana Wiktoria Kierat. Na
drugim etapie Marta, po ucieczce
wraz z czterema innymi zawodniczkami, zajęła 3 miejsce. Dało jej to
również 3 pozycję w klasyfikacji końcowej wyścigu.
Na 50 pozycji uplasowała się
Wiktoria Kierat, a koleżanki z reprezentacji: Oliwia Majewska była
49, zaś Małgorzata Dąbrowska – 57.

Sobótka – Międzynarodowy
wyścig kolarski „Ślężański Mnich”
– już za zawodniczkami z Darłowa. Ten wyścig to oficjalna inauguracja sezonu szosowego. Do najjaśniejszych punktów zawód należy zaliczyć świetne, 2 miejsce
Nikoli Wielowiejskiej w juniorkach
młodszych oraz 8 miejsce Wiktorii
Pikulik wśród elity. Pozostałe
miejsca naszych zawodniczek:
Agata Średzińska – 13 w juniorkach. Daria Pikulik i Aleksandra
Kowalska po kraksie nie ukończyły rywalizacji. W juniorkach
młodszych Wiktoria Ciszek była
20, Kinga Witkowska 21 po defekcie, Julia Dąbska zajęła 31
miejsce (defekt sprzętu), Katarzyna
Nasiewicz zajęła 57 miejsce.

Majka Stojewska oraz Klaudia
Świątkowska – brązowe medalistki
do lat 8, 9 i 10. Ponadto nasze grupy
taneczne: Superstars, Skills,
Flow Kids i Juniorki
niejednokrotnie wytańczyły
pierwsze
miejsca na krajowych
turniejach w stylu
Dancehall czy HipHop.
Reprezentują nas także
soliści oraz duety. Mamy
mistrza Polski Hip Hop
Miłosza Stachowskiego, mistrzynię w dancehallu Natalię
Popow oraz wiele, wiele innych
osiągnięć, których wypisanie mogłoby przerosnąć cały wywiad.
Oczywiście te sukcesy są okupione ciężką pracą.
– Faktycznie w głowie
może się zakręcić od nagród. jak można trafić
do pani szkoły?
– S-TEN znajduje się przy
ul. Portowej 11 w Darłowie,
przy tzw. terminalach przeładunkowych. Zajęcia prowadzę od poniedziałku do
soboty. Do wyboru są grupy
taneczne, gimnastyczne, akrobatyczne (przedszkolaki,
dzieci, młodzież ). Dla dorosłych prowadzę stronga,
zumbę, mash it up oraz body
shape. Serdecznie zapraszam! ❚

Ewelina Nidzgorska – założycielka
Szkoły Tańca S-TEN, instruktorka
tańca, fitnessu, akrobatyki.
Zawodowa tancerka, mistrzyni
Polski w stylu dancehall oraz hiphop, uczestniczka programów telewizyjnych „Got To Dance”, „Mam
Talent”, „Sylwester z Polsatem
i TvN”

karate po darłowsku
W Darłowie, 24
marca, odbyły się XvIII
Mistrzostwa Pomorza
Polskiej Organizacji
Ashihara Karate.
Na macie rywalizowali zawodnicy z siedmiu
miejscowości.
Zawody rozegrano w 5
kategoriach wiekowych
w konkurencji: kihon,
grappling , kumite i władania nunchaku.
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw
został Bartosz Papierz z Dobiesławia. Na tle innych uczestników zawodów
wyróżniali się umiejętnościami: Natalia Wiśniewska, Dominik Szypulski,
Brajan Dołmant, Szymon Kawa.
W szeregi klubu dołączyła nowa zawodniczka – Karolina Fortuniak
z Koszalina.

oyama z nagrodami
Burmistrz Arkadiusz Klimowicz honorując nagrodami zawodniczki
i zawodników darłowskich klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe w ubiegłym roku. Wśród nagrodzonych są przedstawiciele naszego
klubu. Comiesięczne stypendium w wysokości 150 zł otrzymała Natalia
Wieczorek, zaś nagrody finansowe otrzymali: Marcel Janiszewski, Maciej
Urban, Konrad Bądyra i Tomasz Bartczak.
Co roku Burmistrz, w oparciu o rekomendacje Miejskiej Rady Sportu,
nagradza tych przedstawicieli darłowskiego sportu, którzy osiągnęli najbardziej znaczące sukcesy.

