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To była wspaniała, jubileuszowa, dziesiąta Darłowska Laponia Świętego Mikołaja. Były całe rodziny,
mnóstwo dzieci i wiele niespodzianek. Mieszkańcy miasta okazali się hojni. Podczas imprezy zebrano
22.409,36 zł co stanowi rekord dotychczasowych zbiórek.

Fotorelacja na str. 3



Potrzeby mieszkańców są dla nas priorytetem – podkreśla burmistrz Darłowa 

Projekt budżetu Darłowa
na rok 2019
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W
ydatki planowane w budżecie miasta na rok 2019 
w większości są na poziomie przewidywanego wykona-
nia z roku 2018, bądź nieco niższe. Zakładają one pięcio-

procentowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji 
i obsługi w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyj-
nych. 

Projekt budżetu zakłada wydatki majątkowe (czyli inwestycje)
13,7 miliona złotych, co stanowi 18,4 proc. wydatków. Tegoroczne
inwestycje będą kontynuacją rozpoczętych w roku ubiegłym oraz
nowych, na które oczekują mieszkańcy naszego miasta. 

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach
budżetowych przedstawia się następująco:

Rybołówstwo i rybactwo – 654.489 zł
W ramach tych wydatków 336 tys. zł zaplanowano na kontynu-

ację zadania Targ rybny i promocja rybołówstwa przybrzeżnego.
Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

Handel – 707.800 zł
Na przebudowę targowiska miejskiego pójdzie 669.900 zł 

Transport i łączność – 2.817.485 zł
877.671 zł zaplanowano na realizację zadań zarządcy dróg pu-

blicznych, 58,5 tys. zł na remonty dróg wewnętrznych oraz 181.314 zł
na koszty utrzymania infrastruktury portowej, 1,7 mln zł przezna-
czy się na inwestycje:

– budowa ulic Hieronima Fiodorowa, i kard. Stefana Wyszyń-
skiego kosztem – 1.585.000 zł. 

– opracowanie dokumentacji budowy lub przebudowy ulic: 
Polnej, J. Muchy, Sosnowej, Łososiowej, Bałtyckiej, Wczasowej,
Stoczniowej, Wybickiego, Zacisze, Brzozowej i Wiśniowej, Zielonej,
przedłużenie Księżnej Zofii oraz dojście do mostu przy ul. Luto-
sławskiego. Jednocześnie zostanie opracowana dokumentacja bu-
dowy ulicy nowo projektowanej w Darłówku Wschodnim w rejonie
tzw. Patelni; ponadto planuje się budowę systemu zarządzania
mariną jachtową za 105 tys. zł oraz budowę oświetlenia na terenie
portu handlowego za 10 tys. zł.

Turystyka – 1.165.000 zł
965 tys. zł zaplanowano na utrzymanie plaż i realizację projek-

tu budżetu obywatelskiego „Zakup krzeseł dla ratowników”. 
Zaplanowano wydatki inwestycyjne – 200 tys. zł na budowę przejść
na plażę wschodnią, w tym dokumentacja techniczna 100 tys. zł 
i tyle samo na zakup sprzętu mobilnego.

Gospodarka mieszkaniowa – 3.640.870 zł
2.307.253,51 zł wydzielono na koszty Miejskiego Zarządu 

Budynków Komunalnych, w tym m.in. 495,4 tys. zł na przygoto-
wania nieruchomości do zbycia oraz koszty sądowe i opłaty 
notarialne. Natomiast na inwestycje zaplanowano 838.216 zł 
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na
termomodernizację budynku przy ul. Chopina 6 (40 tys. zł) 
i termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie
(798.216 zł).

Usługi – 703.440 zł
Na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu kwo-

tę 402, 5 tys. zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego w wysokości 300.940 zł.

Administracja publiczna – 8.379.240 zł 
Z tej sumy 206.900 zł przeznaczono na funkcjonowanie Rady

Miejskiej oraz 6.947.879 zł na wydatki Urzędu Miejskiego, w tym
na wynagrodzenia i pochodne (5.732.690 zł – zakładany wzrost
wynagrodzeń o 5 proc.), 288.300 zł – wydatki na promocję mia-
sta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – 1.016.302 zł

W tym m.in. 501.972 zł na łączność telefoniczną, koresponden-
cję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały; 196.530 zł rezer-
wa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego, 108 tys. zł na wyżywienie i noclegi policjantów 
w sezonie letnim oraz zakup energii i konserwację monitoringu;
449.722 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zakła-
dany wzrost wynagrodzeń o 5 proc.) dla Straży Miejskiej. W ra-
mach wydatków majątkowych zaplanowano 140 tys. zł na zakup
samochodu dla Straży Miejskiej.

Oświata i wychowanie – 19.199.034 zł, 
co stanowi 25,7% ogółu wydatków.

Szkoły i przedszkola – 18.359.034 zł, w tym na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń 11.038.282,28 zł, które obejmują
wzrost wynagrodzeń o 5 proc. pracowników administracji i obsłu-
gi. Na szkoły podstawowe zaplanowano 7.048.808 zł, w tym dotacja
dla szkoły niepublicznej – 956.389,52zł. Na przedszkola planuje się
wydać 5.310.006 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych
– 3.628.800 zł. Na gimnazja zaplanowano 1.518.221 zł, w tym dota-
cja dla gimnazjum niepublicznego – 89.098 zł. Na utrzymanie 
i działalność Technikum zarezerwowano kwotę – 605.190 zł, szkoły
branżowe – 372.466 zł, liceum ogólnokształcące – 1.128.105 zł oraz
szkoły zawodowe – 156.396 zł. Na koszty specjalnej organizacji 
nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach
zaplanowano wydatki na kwotę 1.409.203 zł. W ramach wydatków
majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 290.000 zł na zada-
nia: dostawa technicznie nowego autobusu do przewozu osób nie-
pełnosprawnych z terenu miasta Darłowo z przeznaczeniem dla
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego – 290.000
zł; modernizacja budynku Zespołu Szkół Społecznych – 550.000 zł.

Ochrona zdrowia – 736.360 zł
629.360 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania

narkomanii i programu profilaktyki oraz rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. W wydatkach zaplanowano 50 tys. zł na kosz-
ty dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Darłowa i drugie 
50 tys. zł na dotację dla Szpitala Powiatowego w Sławnie z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Opieka społeczna – 5.273.540 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 514.225 zł
Z tej sumy zaplanowano 285.980 zł na utrzymanie świetlic

szkolnych i 100 tys. zł pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)
o charakterze socjalnym i tyle samo dla uczniów na stypendia 
o charakterze motywacyjnym.

Wspieranie rodzin – 10.693.696 zł
5.672.000 zł przeznaczono na: świadczenia wychowawcze jak 500+,

zaś 3.900.540 zł na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny;
312.000 zł przeznaczono na dotację dla żłobków niepublicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 14.829.836 zł

4.306.510 zł pochłonie gospodarka odpadami, 882.500 zł
sprzątanie ulic, 580.600 zł utrzymanie zieleni i 1.061.000 zł oświe-
tlenie ulic. W ramach inwestycji zaplanowano: budowę oświetlenia
ulic: Akacjowej, Wiśniowej, Portowej i Jana z Maszewa – 234.000 zł;
wykonanie dokumentacji na budowę nowej sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej – 100.000 zł; budowa sieci wodociągowej na terenach
ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II – 130.000 zł. Realiza-
cja projektu Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zde-
gradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa 
w celu poprawy jakości środowiska miejskiego za kwotę 6.924.495 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
– 3.056.891 zł

1.229.420 zł na utrzymanie i działalność DOK, 500.419 zł, utrzy-
manie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki
w Darłówku. Projekt budżetu zakłada również dotacje dla stowa-
rzyszeń kultury w wysokości – 93.000 zł. W ramach wydatków
majątkowych zarezerwowano 200 tys. zł na wykonanie dokumen-
tacji wraz z budową etapu I nowej Biblioteki Miejskiej. Ponadto dla
DOK zaplanowano dotację 170.000 zł na zakup sceny mobilnej 
i 239.656,55 zł dofinansowania na wkład własny przy realizacji
projektu „Galeria rybacka i marynistyczna – stworzenie miejsca
spotkań i edukacji kulturowo-historycznej mieszkańców Darłowa
w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo 
rybackie”. W ramach inwestycji realizowany będzie też projekt
Poczekalnia Kultury – zmiana funkcji historycznego dworca kole-
jowego w Darłowie, poprzez remont z przebudową pomieszczeń
wewnętrznych – koszt 461.028 zł. Dodatkowo w tym dziale zapla-
nowano kwotę 150 tys. zł na realizacje następujących zadań inwe-
stycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego: Galeria morska,
Przygotowanie terenu i projektu technicznego „Ławeczki – po-
mnika z Leopoldem Tyrmandem” oraz „Rodziny darłowskie od
1945 roku”.

Kultura fizyczna i sport – 562.030 zł, 
w tym 253 tys. na dotacje dla stowarzyszeń sportowych 

i na nagrody i stypendia sportowe – 20.000 zł. 
W ramach wydatków majątkowych kwotę 20.000 zł zaplanowa-

no na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Rewitali-
zacja placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego 5”.

W 2019 roku wydamy ponad 74,6 mln zł, w tym na inwestycje ponad 13,7 mln zł. Dochody będą powyżej 70 mln zł
– tak zakłada plan budżetu miasta. Na grudniowej sesji radni zadecydują o przyjęciu budżetu miasta Darłowo. Teraz
zajmują się nim poszczególne komisje.

oPinia

Arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz Darłowa:
– Uważam, że przedstawiony projekt
budżetu miasta Darłowa na rok 2019
jest dobrze przemyślany i w wy-
sokim stopniu proinwestycyjny. Te-
goroczne inwestycje będą kontynu-
acją rozpoczętych w roku ubiegłym
oraz nowych, na które oczekują
mieszkańcy naszego miasta, po-
nieważ potrzeby mieszkańców są
dla nas priorytetem.

wyniosą zapisane w projekcie budżetu 
na 2019 rok dochody

70.344.231 zł

74.580.128 zł
wyniosą wydatki zaplatane w projekcie 
budżetu na 2019 rok. Budżet zamknie się 
deficytem w kwocie 4.235.897 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków.

Szerzej na temat projektu budżetu na www.darlowo.pl



T
o była wspaniała, jubileuszo-
wa, dziesiąta Darłowska La-
ponia Świętego Mikołaja. Były

całe rodziny, mnóstwo dzieci i wiele
niespodzianek. 

Mikołaj do Darłowa przybył autem
w stylu retro Alfa Romeo Nestor Ba-
ron. Specjalnie dla niego przygotowa-
no tort, odśpiewano sto lat. Z dziećmi
spotkał się w gabinecie, a na pamiątkę

tego spotkania – maluchy dostały
specjalny, pamiątkowy certyfikat. 

Były dwie sceny muzyczne, zagro-
da ze zwierzakami, występy dzieci 
i młodzieży z darłowskich szkół 
i przedszkoli, jarmark przedświątecz-
ny, pyszne jedzenie i wyjątkowa her-
bata, a gwiazdą wydarzenia był zespół
Golden Life. 

Ciepłe serca wolontariuszy, dar-
czyńców, filantropów ogrzały atmos-
ferę a choinka rozświetliła Darłowo,
wprowadzając klimat Świąt Bożego
Narodzenia. Mieszkańcy miasta oka-
zali się hojni. Podczas imprezy zebra-
no 22.409,36 zł co stanowi rekord 
dotychczasowych zbiórek. Przypomi-
namy kwota ta zasili konto Darłow-
skiego Centrum Wolontariatu 
z częściowym przekazaniem na fun-
dusz stypendialny dla zdolnych wo-
lontariuszy pochodzących z niezamo-
żnych Środowisk. 

Korzystając z okazji Darłowskie
Centrum Wolontariatu oraz Miasto
Darłowo pragną gorąco podziękować
wszystkim tym, którzy przyczynili się
do organizacji 10. Darłowskiej Laponii
Świętego Mikołaja. Taka impreza 
– tylko z Wami! Wielkie, wielkie dzięki.

Fot. tomasz Keler 
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DaRCzYńCY i oSoBY zaanGaŻowanE PoDCzaS 10. DaRłowSkiEJ LaPonii ŚwięTEGo MikołaJa

10. Darłowska Laponia Świętego Mikołaja 

Rekordowa,
wspaniała…

– burmistrz Darłowa a. klimowicz; mar-
szałek województwa zachodniopomor-
skiego o. Geblewicz; wójt gminy Dar-
łowo R. Głażewski; wójt gminy Sławno 
R. Stachowiak; wójt gminy Postomino
Janusz Bojkowski; – PoC Partners Ma-
rina Royale Darłówko; starosta sławień-
ski w. wiśniowski; drogerie Jasmin, Sie-
miątkowscy; Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki komunalnej w Darłowie;
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Darłowie; Darłowski ośrodek
kultury; Bałtycki Bank Spółdzielczy 
w Darłowie; Rada osiedla zachód; Rada
osiedla Centrum; Cukiernia Makarskich;
ines kęsy – Daj kęsa; LaMEE Centrum
kosmetyki Profesjonalnej a. klin; Uni-
wersytet Trzeciego wieku Powiatu Sła-
wieńskiego; Przedszkole przy Szkole 
P. walków; Przedszkole nr 2 im. Janiny

Porazińskiej w Darłowie; Przedszkole
Jacek i agatka; Przedszkole Smyk; S. Sty-
puła; w. Połczyński; Panie ze świetlic
wiejskich w gminie Darłowo; C. woźniak;
Miejska Biblioteka Publiczna im. a. osiec-
kiej w Darłowie; Poradnia Dietetyczna
atelier a. wyczesany; Mamawege 
– iwona Jóźwicka; Firma handlowo-usłu-
gowa Mira M. Sidło; karczma Rzymska 
D. kos; Hotel Lidia w Darłówku;
ośrodek wypoczynkowy Róża wiatrów
w Darłówku; Stowarzyszenie My 3, koty
i psy; Panorama Lasage a. Grabowska;
Mediva J. iwanisik; Darłowska Lokalna
Grupa Rybacka; a. Jakubowska z ogród
mówi...; M. Marek oraz J. Tomczyk 
z uczniami; sklep Mrówka w Darłowie
M. Guzowicz; sklep papierniczy B. Sowa;
Marcin Golik; R. Lauda Hurtownia wa-
rzywa i owoce u nikoli; E. kmita; kLarty

konrad krysiński; k. Dalbiak – Firna-
kowy Raj; Lotte wEDEL; Leonardia 
– krupy; Panorama Morska Jarosławiec;
Lark Leisure Homes Darłowo; T. keler;
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum 
ogólnokształcącego im. Stefana Że-
romskiego w Darłowie; Salon Urody
amel E. Miękus; biuro rachunkowe 
E. wójcik; D. Frącz; delikatesy BaTo 
L. kendzia; komisariat policji w Dar-
łowie; agencja ochrony Szabel w Dar-
łowie; Straż Miejska w Darłowie; Środ-
kowopomorskie woPR Drużyna Dar-
łowo; Rogate Ranczo; Dukat Medical
SPa – Sanatorium Uzdrowiskowe Dąbki;
kawiarnia „Leniwiec”; Miejskie Gimna-
zjum im. S. Dulewicza w Darłowie; oSP
Cisowo; Państwowa Straż Pożarna 
w Sławnie; Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa – BSR Darłowo; kawiarnia

„kikiriki” a. Redlińska; centrum spor-
towe HERkULES – M. i P. Jasion; Bon ap-
petit Darłowo; salon fryzjerski anabel
Darłowo; Yasumi instytut zdrowia 
i Urody Darłowo – agnieszka Toporo-
wicz-Suwała; GEoViTa MEDiCaL SPa 
– DĄBki; Sekrety Piękna k. Liput; bistro
obiadek Darłowo; salon fryzjersko-ko-
smetyczny Beauty – Darłowo; siłownia
FoRMa; sklep zabawkowy „Świat
Dziecka” w Darłowie a. Dobrowolska;
kompania Honorowa zespołu Szkół
Morskich w Darłowie; D. Dziuba; re-
stauracja Baltic korona w Darłówku;
Jerzy Sochal – REzonanS; krzysztof
Subicki – Sagittarius; Foxy Make Up
Studio wizażu Dorota Chilińska; alek-
sandra Górecka PMU institute koszalin;
Radio koszalin; TVP3 Szczecin; TV
Polsat; przyjaciele o wielkich sercach.

PoDziękowania 

10. Darłowska Laponia Świętego Mi-
kołaja zakończyła się wielkim suk-
cesem! na darłowskim rynku wokół
choinki zebrali się wolontariusze 
z wielu miejscowości, razem było ich
ok. 500. w niedzielne popołudnie
można było spełnić swoje drobne
marzenia, zakupić cudowne ozdoby
świąteczne ręcznie wykonywane
przez Szkolne klubu wolontariuszy
ale również przez osoby i organizacje
wspierające działalność DCw.
wolontariusze zebrali kwotę 22 409,
36 zł. wszystko dzięki zaangażo-
waniu wolontariuszy oraz wsparciu
wielu osób prywatnych, firm i insty-
tucji, przyjaciół i sympatyków 
Darłowskiego Centrum wolonta-
riatu.
z  c a ł e g o  s e r c a  d z i ę k u j e m y
wSzYSTkiM, którzy w tym roku 
byli z nami podczas 10. Darłowskiej 
Laponii Świętego Mikołaja.

Do Darłowa przyjechał zjawiskowym autem retro z lat 30. marki Alfa Romeo Nestor
Baron. Jego właścicielem jest Krzysztof Subicki z darłowskiej Fabryki Reklamy 
Sagittarius, który nieodpłatnie nie tylko służył pomocą w przygotowaniach 
do 10. Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja ale także zgodził się być osobistym 
szoferem ulubieńca wszystkich dzieci – Mikołaja.
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T
egoroczny Dzień Seniora 
obchodzono w sali sportowej
Zespołu Szkół im. S. Żerom-

skiego pod hasłem „Jesień Życia – Ra-
dość Życia”. Gospodarz miasta Arka-
diusz Klimowicz z okazji Dnia Seniora
życzył im wielu lat życia w zdrowiu,
szczęściu, pomyślności. Niech jesień
życia będzie czasem radości, uśmie-
chu i spełnienia marzeń. W imieniu
Zarządu Głównego PZERiI Danucie
Puczyńskiej, szefowej darłowskich se-
niorów Janina Kokowska wręczyła
Złotą Odznakę Honorową PZERiI. 

Osobne życzenia seniorom złożyła
Janina Kokowska i Danuta Puczyńska,
przewodnicząca regionalnego koła
Związku Emerytów Rencistów i Inwali-
dów, która wręczyła specjalne podzię-
kowania dla Henryka Uklei i Joanny
Witkowskiej za pomoc dla emerytów 
i rencistów. Na scenie kolejno wy-
stępowały zespoły, chóry i soliści z SP
nr 3 pod kierownictwem Beaty Piwko,
Studio Taneczne Revoltade pod kie-
rownictwem Dariusza Chimko, dzieci
ze świetlicy „Bezpieczna Przystań”, ze-
spół wokalno muzyczny „13 i Przyjacie-
le” pod kierownictwem Artura Hamer-
linga, wokalistka Lucyna Wodzyńska.

Udanie zadebiutował zespół
chóralno-muzyczny „Kolorowe Nut-

ki”, składający się z akordeonisty: 
Jerzego Płatka, gitarzysty – Andrzeja
Sztaby i 12 seniorów chórzystów. Jed-
ną z ciekawych piosenek napisała dla
zespołu Elżbieta Gagjew. Swoją mi-
strzowską grą zachwyciło trio instru-
mentalne Jana Schwarzlose „Scherzo
bis” z dwójką obiecujących wokali-
stów. Na zakończenie wystąpił folklo-
rystyczny Zespół Śpiewaczy „Doma-
sławianie” pod kierownictwem Stefa-
na Marcisza. Perfekcyjnie jak zwykle
poprowadził konferansjerkę Arkadiusz
Sip dyrektor DOK-u.

Europejski Dzień Seniora stanowił
doskonałą okazję do spotkania i świet-
nej zabawy. Seniorzy i zaproszeni go-

ście, bawili się znakomicie. Kawa, her-
bata, pyszne ciasta, kanapki, słodycze
i owoce uprzyjemniły to uroczyste
spotkanie.

Święto Seniora zaszczycili swoją
obecnością: Arkadiusz Klimowicz 
– burmistrz Darłowa, przewodniczący
Rady Miejskiej w Darłowie Czesław
Woźniak, wicestarosta powiatu sła-
wieńskiego Andrzej Protasewicz, 
Janina Kokowska – przewodnicząca
Zarządu Okręgowego Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Koszalinie, przewodniczący darłow-
skiej Rady Seniorów Jerzy Surowiec.

L. WALKieWicz

Ogólnomiejski Dzień Seniora

Radość w jesieni życia 
22 listopada blisko 300 seniorów z Darłowa wzięło udział w uroczystych obchodach Miejskiego Dnia Seniora. 
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wsparciem, pamięcią
i uśmiechem, takim pre-

zentem darłowskie amazonki
podzieliły się 6 grudnia z pa-
cjentami oddziału onkologii 
i Chemioterapii w koszalinie

Pomysł na mikołajki zrodził się 
z potrzeby serca, spontanicz-

nie. Darłowskie amazonki są pacjent-
kami onkologicznymi i wiedzą jak 
ważne jest wsparcie w chorobie, 
w której leczenie bywa nieprzyjemne,
targają pacjentem skrajne uczucia: od
wiary, że będzie dobrze, po absolutny
brak nadziei. 

Amazonki przyznają, że spotkania
z chorymi są emocjonalnym wyzwa-

niem, wiele je kosztują, ponieważ
przywołują wspomnienia trudnych
chwil związanych z ich leczeniem,
bólem, nadzieją, zwątpieniem.

– Dzięki temu jednak wiemy jak
rozmawiać z chorym, jakiego wspar-
cia potrzebuje. W chorobie nikt nie
może być samotnym, dlatego też 

w ten piękny mikołajkowy dzień po-
stanowiłyśmy podzielić się sercem 
– podkreślały. 

Mają darowane drugie życie, dla-
tego potrafią się nim dzielić, pragną
pokazać, że po chorobie można żyć
aktywnie, spełniać marzenia, a przede
wszystkim pomagać tym, którzy tego
najbardziej potrzebują. 

– Jesteśmy najlepszym dowodem
na to, że diagnoza „nowotwór” nie jest
wyrokiem śmierci, że chorobę można
pokonać. Jesteśmy przykładem, że
warto walczyć. Dlatego w Mikołajki
odwiedziłyśmy onkologię po raz pierw-
szy, ale nie ostatni, jest to początek na-
szej współpracy, będziemy wspomagać
chorych przez cały rok – zapewniają
wolontariuszki Amazonki.

Darłowskie amazonki 
w koszalińskim szpitalu

zaczęli od ziarenka kakao,
po czym delektowali się

różnymi rodzajami czeko-
lady, a w końcu rozpoczęli

produkcję własnych pralin. 

Uczestnicy warsztatów „Czekola-
dowe Czary-Mary”, które zorganizo-
wało Darłowskie Centrum Wolonta-
riatu wraz z belgijską spółką POC
Partners (właścicielem Marina Royale

Darłowo), dosłownie posmakowali
wiedzy o belgijskiej deserowej 
i mlecznej. Dzięki obecności na za-
jęciach wiedzą też, że muzeum kakao
mieści się w Belgii i pomimo iż Belgo-
wie to szczupły naród swoje zjeść po-
trafią. Było fantastycznie. 

Wypełniona po brzegi sala, zakasane
rękawy i sama słodycz – tak bawili się
uczestnicy warsztatów, przygotowa-
nych i przeprowadzonych przez
Agnieszkę Wyczesany i Iwonę Jóźwicką. 

Czekoladowe czary-mary

„Zanim umrę, 
chcę walczyć 

o życie...”

P. Coelho

Dziękujemy personelowi oddziału i dyrekcji szpitala za życzliwe wsparcie i moc pozytywnej energii.

24 listopada zakończył
się nabór wniosków
stypendialnych 
do pierwszej edycji
programu „Pasje 
po Horyzont”. Podczas
darłowskiej Laponii
ogłoszono laureatów 
– Olgę Mackiw 
i Dominika Gajosa. 

P
rzypomnijmy. Program zakłada
przyznanie dwóch stypendiów
w kwocie po 6 tys. zł dla osób,

które posiadają zamiłowania i chciały-
by je rozwijać. Zadaniem ubiegających
się o stypendium było przekonanie ko-
misji stypendialnej, że to właśnie ona
posiada pasję i potrafi o tym opowie-
dzieć w sposób wyjątkowy, fascynujący.
W ramach konkursu ubiegający mieli
za zadanie nagrać krótki film lub poja-
wić się osobiście i opowiedzieć, o tym
co jest ich Pasją po Horyzont.

W niedzielę, 2 grudnia 2018 roku
podczas 10. Darłowskiej Laponii Świę-
tego Mikołaja poznaliśmy zwycięz-
ców. Zostali nimi: OLGA MACKIW 
– mieszkanka gm. Darłowo, studentka
II roku medycyny weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu; DOMINIK GAJOS – miesz-
kaniec m. Darłowo, uczeń III klasy
Technikum Urządzeń i Systemów
Energetyki Odnawialnej w Darłowie.

Jakie działania podejmą i jak dalej
rozwijają swoje zamiłowania będzie-
my mogli śledzić na FB Darowskiego
Centrum Wolontariatu, które jest or-
ganizatorem tego programu.

Mecenasem programu „Pasje po Ho-
ryzont” jest partner strategiczny DCW
– belgijska spółka POC Partners, która
realizuje projekt inwestycyjny w Darło-
wie pod nazwą Marina Royale Darłowo.

Pasje Po HoRyzont 

DoMinik GaJoS: 

– interesuję się produkcją i mikso-
waniem muzyki. Dlatego pieniądze
ze stypendium przeznaczę na zakup
sprzętu – na monitory studyjne oraz
na odpowiednie oprogramowanie
do produkcji. od lat pasjonuję się
produkcją muzyki klubowej, festi-
walowej, a także radiowej. Liczę, że
dzięki stypendium stworzę muzykę,
która będzie miała szanse trafić na
listy przebojów.

oLGa MaCkiw: 

– interesuję się, co jest oczywistym,
zwierzętami, szeroko pojętym po-
znawaniem ich budowy, procesów
życiowych, sposobów leczenia 
a także badaniem ich zachowań 
i możliwości wykorzystania ich 
w terapiach ludzi. Pieniądze ze sty-
pendium przeznaczę na organizację
cyklu otwartych wydarzeń na
uczelni (warsztatów, seminariów,
wykładów) dla studentów doty-
czących higieny psychicznej, ra-
dzenia sobie ze stresem, technik
efektywnego uczenia się i wspo-
magania w czasie intensywnych
okresów na studiach a także komu-
nikacji z klientem, pierwszych
kroków jako lekarz, na zakup po-
mocy naukowych.

Stypendystom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów, które jak widać realizują się dzięki pasjom jakie nosimy i pielęgnu-
jemy w sobie.
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Do końca marca 2019 roku
przedłużono kursowanie 

autobusów szynowych na trasie
Sławno – Darłowo – Sławno. Zmienił
się rozkład jazdy.

O całoroczne kursowanie autobusu
szynowego na tej trasie skutecznie za-
biegały samorządy miejskie i gminne
Darłowa i Sławna oraz ich mieszkańcy.
Gdy porównamy ceny biletów na tra-
sie Darłowo – Sławno to okazuje się, że
przejazd szynobusem jest tańszy 
– kosztuje zaledwie 5 złotych. Dopłata
za przewóz roweru wynosi 7 zł. Okazu-
je się, że taniej wygodniej i szybciej 
jeździ się szynobusem niż busem. 

Z informacji spółki z o.o. Przewo-
zy Regionalne Oddział Zachodniopo-
morski POLREGIO wynika, że od 
9 grudnia 2018 roku uległ zmianie
rozkład jazdy.

Aktualny rozkład jazdy, który
będzie obowiązywał do 31 marca 2019
roku: 

Relacja Darłowo 
– sławno (czas podróży – 24min.):

06:24 – 06:48 
07:28 – 07:52
15:40 – 16:04
17:44 – 18:08
19:04 – 19:28

Relacja sławno 
– Darłowo:

Sławno, peron I, tor 9 
Darłowo, peron I, tor 1
05:53 – 06:17
06:57 – 07:21
15.09 – 15.33 
16:22 – 16.46
18:28 – 18:52

Szynobus kursuje do wiosny

nowy rozkład jazdy

N
a uroczystości obecni byli
honorowi krwiodawcy z te-
renu miasta i gminy Darło-

wo, wójt Gminy Darłowo, przedstawi-
ciele władz miasta, zaproszeni goście,
w tym Mieczysław Wiszniewski 
– prezes Zarządu Rejonowego PCK 
w Słupsku oraz Krzysztof Kabak 
– przewodniczący Rejonowej Rady
HDK PCK. Spotkanie prowadził Artur

Hara – prezes Darłowskiego Klubu
HDK PCK.

Zaprezentował on historię Klubu
oraz dotychczasowe statystyki doty-
czące ilości oddawanej krwi. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje fakt, iż
systematycznie wzrasta liczba hono-
rowych krwiodawców a tym samym
ilość oddawanej krwi. 

W 2018 roku klub zorganizował 

16 akcji, w których oddało krew 468
osób i zebrano łącznie ponad 200 li-
trów krwi. Natomiast w ciągu swojej
5-letniej działalności klub zorganizo-
wał 69 zbiórek krwi, w których udział
wzięło 1409 krwiodawców – dało to
rezultat zebranej krwi ponad 711 li-
trów.

Przedstawiciele lokalnych władz
oraz klubu HDK PCK wręczyli obec-

nym na spotkaniu honorowym krwio-
dawcom upominki oraz dyplomy. Po-
nadto honorowi dawcy krwi otrzymali
wyróżnienie w postaci odznaki Hono-
rowego Dawcy Krwi PCK.

Dzień Honorowego Krwiodawstwa
obchodzony jest w naszym mieście co
roku, aby podkreślić niezwykłą rolę
jaką pełnią honorowi krwiodawcy 
w naszym społeczeństwie.

Jubileusz honorowych krwiodawców 

Dają innym życie 
W Urzędzie Miejskim w Darłowie odbyła się uroczystość obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa oraz jubileusz 5-lecia działalności
Darłowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. 

liTRóW
życiodajnego płynu oddali
w 2018 roku darłowscy
krwiodawcy

200 

Święto dawców oddających innym swoją cząstkę życia. Fot. Jarosław struś

12 listopada był dniem wolnym od
pracy, ale nie dla wszystkich. Daniel
Bonzay Frącz postanowił zmotywo-
wać mieszkańców do działania – ku-
pił farby, wałki, pędzle i wspólnie 
z mieszkańcami okolic odnowili ele-
menty falochronu wschodniego oraz
ścianę domu przy ul. Zawiszy Czar-
nego w Darłówku.

Uczestnicy akcji postanowili za-
malować szpecące napisy pozostawio-
ne przez wandali. W akcji wzięło
udział 14 osób.

– Podziękowania i brawa należą
się tym, którzy nie bali się ubrudzić
farbą. Są to: Aniela Bronisz, Michalina
Bronisz, Kinga Górka, Fabian Kacu
Widomski, Filip Walków, Robert Brze-
śniowski, Bartosz Piwko, Łukasz Ida-
siak, Tomasz Tomaszewski i Przemek
Derc. Serdeczne podziękowania dla
Patrycji Walków i Przedszkola Przy
Szkole za zakup dodatkowych farb,
wałków i skrzyneczki pysznych pącz-
ków dla malarzy. Oklaski również dla
Anieli, Michalinki, Kingi, Marcina
Mazura oraz Łukasza Nowaka za
transport ekwipunku. Mateuszowi
Nowakowi dziękuję za dostarczenie
napojów – podsumowuje inicjator ak-
cji Daniel Bonzay Frącz.

Czyn społeczny? Oczywiście! 

DaniEL FRĄCz 

w 2018 roku został radnym Po-
wiatu Sławieńskiego (2018-2023),
gdzie jest przewodniczącym ko-
misji Spraw Społecznych, a także
sekretarzem komisji Rewizyjnej.

W OBIEKTYWIE
idealny prezent
na 100. urodziny
(1919-2019). 
Darłowski
Rybak po reno-
wacji. w takich
kolorach naj-
prawdopodob-
niej niemal 
100 lat temu
odsłaniano
fontannę/Po-
mnik Rybaka.

FoT. ArTUr WejNeroWski



PłYną
POD 
BanDErą
SuKcESu
Lark Leisure Homes – Fabryka

Domów Mobilnych i szkieletowych 
z siedzibą w Darłowie wygrała wśród
małych przedsiębiorstw w konkursie
„Twój biznes pod banderą sukcesu”.
konkurs ogłoszony został przez mar-
szałka województwa zachodniopo-
morskiego olgierda Geblewicza.

Firma z Darłowa znalazła się
wśród 30 laureatów, którzy nie tylko są
przykładem dobrego biznesu w woje-
wództwie, ale także wyróżniają się 
potencjałem i kreatywnością. 

Zakwalifikowanie się do konkursu
już było dużym wyróżnieniem, przej-
ście do finałowej 30 to sukces... ale
czemu nie sięgnąć po złoto? Do tego
potrzeba było zaangażowania społecz-
nego i pomocy mieszkańców. każdy

bowiem miał możliwość zagłosować na
swojego lidera. W głosowaniu mogli
wziąć udział wszyscy mieszkańcy re-
gionu. Wystarczyło wejść na stronę
www.biznes.wzp.pl przejść do głoso-
wania, zdobyć monety (poprzez logo-
wanie np. do FB) i wydać kasę na
biznes, w który naszym zdaniem warto
zainwestować. Monety można było ku-
pować i inwestować – codziennie. 
organizator konkursu przewidział 20
nagród – tablet Apple iPAD, dla tych
którzy wezmą udział w konkursie 
i zajmą w nim najwyższe miejsca.

LArk Leisure Homes to wspólne
dzieło Agnieszki i Leszka klinów, mał-
żeństwa z Darłowa, które powstało 
z pasji do podróżowania. jest to naj-
większa w europie Środkowo-Wschod-
niej fabryka domów mobilnych i wy-
posażenia wnętrz, stawiająca na 
innowacyjność. Domy mobilne są od-
powiedzią na coraz większe wymagania
klientów. W ten sposób wypierają z pól
namiotowych klasyczne campery. Cam-
pingi XXi wieku to miejsca luksusu, wła-
śnie dzięki takim domom, które produ-
kuje darłowska firma.
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30 listopada i 1 grudnia 
w sześciu darłowskich skle-
pach wolontariusze z zSM,

Lo, Gimnazjum, Bezpiecznej
Przystani oraz seniorzy 

zebrali 1012 kg żywności 
w ramach ogólnopolskiej

świątecznej zbiórki żywności. 

To już dziesiąta edycja ogólno-
polskiej akcji, w której biorą

udział darłowianie – tym razem grupa
liczyła około 50 osób. Celem zbiorki
jest pomoc najuboższym rodzinom,
osobom starszym i dotkniętym biedą.
Jej propagatorem jest Bank Żywności.
Zbiórka artykułów żywnościowych

odbyła się do specjalnych pojemników
ustawionych w sześciu darłowskich
sklepach: „Netto”, „Lidl”, dwie „Bie-
dronki”, „Intermarche” i „Bato”. Przy
każdym z pojemników dyżurowało po
dwóch wolontariuszy ze szkolnych
klubów wolontariatu lub seniorzy 
z Darłowa z identyfikatorami. 

Wszystkie dary zostały przewie-
zione do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Darłowie i złożone 
w świetlicy, przekształconej czasowo
na magazyn. 

– Po zinwentaryzowaniu darów
okazało się, że zebrano m.in. 254 kg
makaronów i ryżu, 290 kg cukru, 288 kg
mąki, 136 kg oleju i tłuszczy, 26,8 kg
konserw mięsnych,16,4 kg konserw 
z owoców i warzyw, 55,4 kg czekolady

i wyrobów cukierniczych – poinfor-
mował nas Waldemar Wieczorek, kie-
rownik MOPS.

Zebrane produkty żywnościowe
MOPS przeznaczył na dary dla osób
starszych i samotnych oraz o niskich
dochodach z terenu miasta Darłowa.
Ponadto część darów przekazano dla
dzieci przebywających w świetlicy
„Bezpieczna Przystań”, dla dzieci nie-
pełnosprawnych przebywających 
w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno
– Terapeutycznym oraz dla hospi-
cjum i na Laponię św. Mikołaja. 

Co roku w Darłowie ilość zebra-
nych produktów żywnościowych
przekracza tonę. Widać z tego, że 
darłowianie chcą i potrzebują dzielić
się z innymi żywnością. 

ŚWiąTeCZNa ZBiórKa ŻyWNOŚCi

M
iasto zbudowało dwa wol-
nostojące, jednokondygna-
cyjne budynki, położone 

w tym samym ciągu, co cztery po-
przednie budynki z wyjściem na ulicę
Fryderyka Chopina. Wzniesiono je 
w technologii tradycyjnej. W każdym
z budynków znajdują się cztery ro-
dzinne mieszkania. Mniejsze mają po
44,53, a większe 49,31 metrów kwadra-
towych powierzchni użytkowej. Da-
chy są płaskie o kącie nachylenia 10
stopni. W każdym mieszkaniu znajdu-
ją się również korytarz, łazienka 
z umywalką, toaletą i kabiną natry-
skową oraz wydzielona kuchnia z ku-
chenką i piekarnikiem. 

Podłużne bryły budynków zorien-
towano ścianami szczytowymi w kie-
runku wschód – zachód, z wejściami

do każdego lokalu usytuowanymi od
strony północnej poprzez przedsio-
nek. Budynki są wyposażone w insta-
lacje: wodną, kanalizacyjną, elek-
tryczną, gazową, grzewczą i posiadają
certyfikaty energetyczne. Na jednym
z budynków zamontowano zbiorczą
antenę satelitarną, a w każdym z nich
jest wewnętrzna sieć internetowa.
Mieszkania są przestronne, jasne,
czyste. Na podłogach pokojowych
znajdują się panele, w łazience, 
w kuchni i korytarzu terrakota.
Wszystkie budynki zostały z zewnątrz
ocieplone, tak by koszty eksploatacji
tych mieszkań w okresie zimowym
były jak najniższe. 

– Tutaj jest świetnie. W niewielkiej
odległości od budynków znajduje się
przedszkole, przychodnia zdrowia,

sklepy, średnia szkoła, a do rynku jest
zaledwie 500 metrów – mówi jedna 
z nowych lokatorek budynku socjal-
nego. 

Z ośmiu mieszkań trzy przekształ-
cono w lokale komunalne, w których
zasiedlono rodziny z dziećmi niepełno-
sprawnymi. Nowe mieszkania socjal-
ne przydzielono trzem rodzinom

czteroosobowym, jedno pięcioosobo-
wej, jedno mniejsze trzyosobowej. 

– Lokatorzy z mieszkań socjalnych
zapłacą czynsz po 0,89 zł za metr
kwadratowy, resztę w postaci dotacji
dla MZBK dopłaci samorząd – mówi
dyrektor Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Komunalnych – Maciej Bukow-
ski. 

mieszkania socjalne
zasiedlone 
W poniedziałek, 26 listopada, w zbudowanych budynkach socjalnych przy ulicy
Józefa Wybickiego dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych
wręczył klucze lokatorom nowych mieszkań. 

W OBIEKTYWIE

Wszystko już jasne 
Przy rondzie Pionierów ziemi Darłowskiej powstanie nowa pla-
cówka sieci Polo Market. Dzięki tej inwestycji do skarbca Darłowa
wpłynie 1,8 mln zł. warto sobie zdać sprawę, zę taka inwestycja
to stałe źródło podatków do miasta i wzrost zatrudnienia…

FoT. ArTUr WejNeroWski

mln złOTyCH
pochłonęły prace inwesty-
cyjne, z czego 580.747 zł
pochodziło z dotacji Banku
Gospodarstwa Krajowego.

1,835 
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a/ mieszkalnymi jednorodzinny-
mi,

b/ mieszkalnymi wielorodzinnymi,
w których co najmniej połowę lokali
stanowią lokale mieszkalne lub 

c/ budynkami jednorodzinnymi 
i wielorodzinnymi, na których poło-
żone są budynki gospodarcze, garaże 
i inne obiekty budowlane lub urządze-
nia budowlane, umożliwiające prawi-
dłowe i racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych .

Dokumentem potwierdzającym
fakt przekształcenia jest zaświadcze-
nie wydawane z urzędu przez organ
do tego umocowany, nie później niż 
w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 
1 stycznia 2019 roku. Zaświadczenie
może być wydane również na wniosek
dotychczasowego użytkownika wie-
czystego, wówczas zaświadczenie 
wydane powinno być w  terminie 
4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeżeli zaświadczenie wydawane
jest na wniosek, z chwilą złożenia
wniosku, należy wnieść opłatę skar-
bową w wysokości 50,00 zł, a w sytu-
acji wydania zaświadczenia z urzędu
opłata skarbowa nie jest pobierana.
Zaświadczenie doręczane jest na ad-
res znajdujący się w rejestrze ewiden-
cji gruntów i budynków lub na adres,
na który doręczana była korespon-
dencja dotycząca użytkowania wie-
czystego.

Wysokość opłaty, terminy oraz za-
sady jej wnoszenia zostaną szczegóło-
wo podane w zaświadczeniu potwier-
dzającym przekształcenie.

Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg
wieczystych dokonuje z urzędu wpisu
własności gruntu oraz wpisu roszcze-

nia o opłatę (w dziale III księgi wie-
czystej), na podstawie zaświadczenia
przekazanego przez organ, który 
je wydał. Za dokonanie wpisów 
w księgach wieczystych nie pobiera
się opłat sądowych.

Dodatkowo informuję, iż:
a/ jeżeli użytkownik wieczysty jest

cudzoziemcem i przepisy ustawy 
z dnia 24 marca 1920 roku o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziem-
ców, wymagają, aby uzyskał zezwole-
nie na nabycie nieruchomości, to
przekształcenie może nastąpić wy-
łącznie w sytuacji legitymowania się
zezwoleniem, a w takiej sytuacji 
przekształcenie następuje z dniem, 
w którym zezwolenie na nabycie nie-
ruchomości stanie się ostateczne. 

Przepisom tej ustawy nie będzie
podlegało przekształcenie posiadane-
go przez cudzoziemca udziału we

współużytkowaniu wieczystym 
związanego z wyodrębnionym loka-
lem mieszkalnym,

b/ w przypadku, gdy dotychczaso-
wy użytkownik wieczysty wystąpi 
o wydanie zaświadczenia, a organ
stwierdzi, że nie nastąpiło przekształ-
cenie z mocy prawa, wówczas zobo-
wiązany jest wydać postanowienie,
na które przysługiwać będzie zażale-
nie,

c/ w przypadku zbycia nierucho-
mości przed dokonaniem spłaty
opłaty przekształceniowej obowią-
zek wnoszenia opłaty za kolejne lata
obciąża nabywcę nieruchomości 
(następca prawny), począwszy od 
1 stycznia roku następującego po

roku, w którym nastąpiło przekształ-
cenie,

d/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019
roku nieruchomość jest zabudowana
budynkami mieszkalnymi oraz obiek-
tami o innej funkcji niż mieszkaniowa
(np. na jednej działce znajduje się bu-
dynek mieszkalny oraz budynek usłu-
gowy), to przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo wła-
sności może nastąpić po wydzieleniu
części nieruchomości zabudowanej
budynkami mieszkalnymi (pod bu-
dynkiem mieszkalnym) i założenia dla
niej nowej księgi wieczystej lub wy-
łączenia z już istniejącej wydzielonej
części nieruchomości, na której znaj-
dują się budynki inne niż mieszkanio-

we. Przekształcenie następuje wtedy 
z dniem założenia księgi wieczystej
lub wyłączenia z istniejącej księgi
wieczystej,

e/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019
roku nieruchomość jest niezabudowa-
na, a w kolejnych latach zostanie za-
budowana budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi lub wielorodzinny-
mi i budynki zostaną oddane do użyt-
kowania w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, to
prawo użytkowania wieczystego prze-
kształca się z chwilą oddania budynku
mieszkalnego do użytkowania.

BURMiSTRz MiASTA DARŁOWA 
ARKADiUSz KLiMOWicz

Własność zamiast 
wieczystej dzierżawy 
Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa prawo
własności nabywają użytkownicy wieczyści (osoby fizyczne i osoby prawne) nieruchomości zabudowanych budynkami:

W OBIEKTYWIE

Łosoś na wyspie
„wyspa łososiowa” przedstawia swojego głównego bohatera. informacje szczegółowe dostarczył 
zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, wydział nauk o Żywności i Rybactwa.
Planszę z opisem i wyglądem króla pomorskich rzek można już oglądać. 

W OBIEKTYWIE

maria czynna cały rok
Dotychczasowy ow „Maria” zmienia się w całoroczny hotel przy
ul. władysława iV w Darłówku. Było to możliwe m.in. dzięki
zmianie planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonemu
przez Radę Miejską, który umożliwił inwestorowi rozbudowę. 
inwestorem jest rodzina kwiatkowskich z gminy Postomino
(m.in. właściciele Muzeum Bursztynu w Jarosławcu). 

osoby fizyczne i prawne, których
obejmie wyżej wymieniona ustawa
zobowiązani będą do uiszczenia
tzw. opłaty za przekształcenie 
(odpowiadającej wysokości dotych-
czasowej opłaty rocznej pobieranej
z tytułu użytkowania wieczystego)
przez okres 20 lat, przy czym opłatę
należną za 2019 rok wnosi się 
w terminie do dnia 29 lutego 2020
roku, a za kolejne lata do dnia 
31 marca każdego roku. właściciel
nieruchomości może zadeklarować
chęć jednorazowego wniesienia
opłaty za przekształcenie.
wysokość opłaty, terminy oraz 
zasady jej wnoszenia zostaną
szczegółowo podane w zaświad-
czeniu potwierdzającym 
przekształcenie.

UwaGa

a/ osoby fizyczne oraz prawne, których wyżej wymieniona
ustawa nie obejmuje swoimi postanowieniami, czyli użyt-
kownicy wieczyści nieruchomości niezabudowanych, zabu-
dowanych wyłącznie garażami lub budynkami o innej
funkcji niż mieszkaniowa, zobowiązani będą do uiszczenia
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
b/ postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności, wszczęte na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
– ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości, niezakończone
decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 roku, umarza
się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy
wieczyści, których suma udziałów w nieruchomości wynosi
co najmniej połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 roku
organowi, oświadczenia o prowadzeniu dalszego postępo-
wania na podstawie ww. ustawy,
b/ jeżeli trwa postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty
rocznej lub stawki procentowej (dotyczy to tylko tych
użytkowników wieczystych, w stosunku do których zo-
stanie wszczęta taka procedura w 2018 roku), to toczy się
ono również po 1 stycznia 2019 roku, a w takiej sytuacji

opłata przekształceniowa stanowi równowartość dotych-
czasowej opłaty rocznej. Jeżeli w wyniku sporu zostanie
ustalona nowa wysokość opłaty, wówczas organ zawia-
domi właściciela o konieczności dopłaty do wnoszonej 
dotychczas opłaty. opłata wynikająca z aktualizacji 
obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku,
c/ w przypadku, gdy w dniu 1 stycznia 2019 roku obowiązy-
wałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji (art. 77
ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami) wysokość opłaty jest równa wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
w trzecim roku od aktualizacji. 
więcej informacji dotyczących postanowień ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku oraz opłat rocznych z tytułu użytkowa-
nia wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu
Miejskiego w Darłowie ( Referat Gospodarki nieruchomo-
ściami i Planowania) osobiście lub telefonicznie pod nu-
merem 94 314 22-23 do 25 wew. 207 lub 242, od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy Urzędu, jak również
w Biuletynie informacji Publicznej Miasta Darłowo w za-
kładce „nieruchomości” pod pozycją „Przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
– ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku”. 
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w piątek, 7 grudnia, na
zamku w Darłowie swój 

Jubileusz 80-lecia obchodził
znawca historii Darłowa,

obieżyświat, żeglarz, czło-
wiek wielu pasji i prezes 

Darłowskiego Towarzystwa
Przyjaciół ziemi Darłowskiej

– Leszek walkiewicz. 

Podczas prywatnego benefisu
dokonano symbolicznej koro-

nacji Leszka Walkiewicza na króla
przyjęcia. – Nikt bardziej na to nie
zasługuje, jak największy populary-
zator epopei Eryka Pomorskiego 
– podkreślał Arkadiusz Klimowicz.
Na Zamku w Darłowie Jubilat spotkał
się z przyjaciółmi i znajomymi. Nie
zabrakło oczywiście życzeń „stu lat”

i prezentów.  Korzystając z okazji 
Jubilatowi składamy najszczersze
życzenia zdrowia, radości i zadowo-
lenia, a także kolejnych wypraw 
w nieznane. 

Kilka dni po jubileuszu w sali wy-
staw w Zamku Książąt Pomorskich 
w Darłowie otwarto wystawę fotogra-
fii Leszka Walkiewicza zatytułowaną
„Migawki z dalekich podróży”. Na wy-
stawie znajduje się blisko setka zdjęć 
z różnych stron świata jak np. z: 
Armenii, Australii, Boliwii, Borneo,
Chile, Chin, Egiptu, Wyspy Bali, Wysp
Galapagos, Gambii, Gruzji, Iranu, 
Islandii, Japonii, Jemenu Kanady, 
Korei Południowej, Madagaskaru, 
Malezji , Peru, Polinezji Francuskiej,
Republiki Południowej Afryki, Sene-
galu, Singapuru itp.

Autor zdjęć odwiedził ponad sto
krajów na sześciu kontynentach.

Sto lat Leszku!

Podczas XXiV konferencji
Społecznego Towarzystwa
oświatowego w Szczecinie

prezes STo nr 238 
w Darłowie Lidia kozińska

została odznaczona Srebrną
odznaką STo.

Srebrna Odznaka Społecznego
Towarzystwa Oświatowego jest

nadawana przez Zarząd Główny 
STO za szczególne zasługi oraz aktyw-
ną działalność na rzecz edukacji 
w Społecznym Towarzystwie Oświa-
towym. 

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Brawo!
srebrna Odznaka sTO

zespół „niezbędny Balast”
odniósł kolejny sukces 

artystyczny na festiwalu 
w Poznaniu. 

nauczyciele i uczniowie Zespo-
łu Szkół Morskich wyruszyli

na XIII Szanta Claus Festiwal do Po-
znania w odnowionym składzie 
– Dominika Lesner (wokal), Bogdan
Balcerzak (wokal, gitara elektroaku-
styczna), Weronika Zybura (wokal),
Julia Dziemianczyk(wokal), Tomasz
Stangryciuk (wokal, konga), Maksy-
milian Kucharski (wokal), Krzysztof

Kołakowski (gitara akustyczna),
Piotr Sobieraj (akordeon). W festiwa-
lu wystąpił także duet: Bogdan Bal-
cerzak i absolwent szkoły Hubert
Tepurski. 

W Poznaniu swoje umiejętności
zaprezentowało 7 zespołów, ale mimo
dużej konkurencji miło nam poinfor-
mować, ze nasz szkolny zespół zajął
pierwsze miejsce. 

Wyróżnienie otrzymał także Bog-
dan Balcerzak. Dzięki temu kolejny
raz „Balast” weźmie udział krakow-
skim „Shanties”. 

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

„niezbędny balast” nagród 

D
zień Kultury Kaszubskiej roz-
począł się od spotkania z po-
etką kaszubską Adelą Kuik-

Kalinowską, które poprowadziła Ali-
cja Balcerzak, doktorantka Akademii
Pomorskiej w Słupsku. Urodzona 
i wychowana w domu kaszubskim dr
hab. Adela Kuik-Kalinowska zawodo-
wo związana jest z Instytutem Poloni-
styki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
gdzie zajmuje się zagadnieniami języ-
ka kaszubskiego. Z werwą i wielkim
uczuciem poetka czytała swoje utwo-
ry poetyckie i tłumaczyła je na język
polski. Opowiadała również o wielu
kaszubskich zwyczajach.

Następnie dr hab. prof. AP Daniel
Kalinowski w wykładzie „Mity tożsa-
mościowe Kaszub” zapoznał licznie
przybyłych mieszkańców Darłowa, 
w tym kilkunastu Kaszubów, z po-
czątkowymi dziejami Kaszubi i jej
mieszkańców. Pierwsza znana
wzmianka o księstwie kaszubskim
rozciągającym się na obszarze całego
Pomorza pochodzi z bulli papieża
Grzegorza IX z 19 marca 1238 r., 
w której książę szczeciński Bogusław I
tytułowany jest księciem Słowian 
i Kaszubów.

Wielkie i niezapomniane wrażenie
na widzach zrobił występ Kapeli Ka-

szubskiej ZGRÔWAŃCË z Kościerzyny.
Obchodom Dnia Kultury Kaszubskiej
towarzyszyły wystawa kaszubskich
pejzaży i degustacja potraw kaszub-
skich przygotowanych przez Zytę
Górną ze wsi Zgorzałe koło Stężycy
(zupa z brukwi, śledź po kaszubsku,
młodzowy kuch). Dzień Kultury Ka-
szubskiej w Darłowie zakończył – film
Filipa Bajona „Kamerdyner”.

Organizatorami tego wielce inte-
resującego wydarzenia kulturalnego
byli Alicja Balcerzak i Zuzanna Szew-
dek-Kwiecińska z Akademii Pomor-
skiej w Słupsku oraz Darłowski Ośro-
dek Kultury im. Leopolda Tyrmanda. 

Darłowo 
opanowali Kaszubi
26 listopada w kinie Bajka dominowała kultura, muzyka i kuchnia kaszubska.

16 listopada na Zamku Książąt 
Pomorskich w Darłowie odbyła się
XII Konferencja naukowa z cyklu 
Historia i kultura ziemi sławieńskiej.
Jej współorganizatorem była Funda-
cja Dziedzictwo ze Sławna. 

Prelegenci sporo miejsca poświę-
cili kościołom darłowskim (szklenie 
i witraże), a także rozwojowi urbani-
stycznemu Darłowa do 1945 roku 
w oparciu o plany i dostępną ikono-
grafię. Jeden z wykładów dotyczył
badań nad lokalizacją klasztoru kar-
tuzów w Darłowie i ich związków 
z miastem. Swoją wiedzą podzielili
się historycy i archiwiści ze Szczeci-
na, Poznania, Szczecinka, Koszalina,
Słupska.

Historia Darłowa lepiej znana 

Fot. magda BurduK
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Temperatura Bałtyku spadła 
na tyle radykalnie, że do swo-

ich zwyczajów powróciły darłowskie
morsy, zwane dla niepoznaki „Twar-
dzielami”. Grupa tych pasjonatów
ekstremalnych kąpieli morskich roz-

rasta się błyskawicznie. W ostatnią
niedzielę października niemal 40 osób
spotkało się w okolicach hotelu Apollo
i po solidnej rozgrzewce zanurzyło się
w otchłani Bałtyku. Było trochę popi-
skiwania, ale nasi Twardziele dość

szybko udowodnili licznym gapiom,
że zimny Bałtyk, to ich środowisko
naturalne.

Specyfiką naszych morsów jest to, że
niemal połowę tej grupy stanowią Panie,
które zapewne cieszą się szczególną
atencją władcy Bałtyku... Neptuna.

ANDRzeJ RAchWALSKi

Twardziele w akcji 

Mija 25 lat od premiery
jednego z najważniejszych

filmów w historii kina, 
dotyczącego holokaustu,
filmu Stevena Spielberga 

pt.: Lista Schindlera. 

Lista Schindlera otrzymała aż 
7 Oscarów m.in. za najlepszy

film, dla najlepszego reżysera, za naj-
lepszy scenariusz adaptowany oraz za
muzykę. 

Film został wyróżniony również 7
statuetkami BAFTA, trzema Złotymi
Globami i kilkudziesięcioma innymi
filmowymi wyróżnieniami. Dziś obraz
Spielberga uchodzi za dzieło kultowe.
W 2007 r. Amerykański Instytut Fil-
mowy umieścił Listę Schindlera na
ósmym miejscu pośród stu najlep-
szych amerykańskich filmów w histo-
rii.

W filmie niezapomniane kreacje
stworzyli Liam Neeson, który wcielił

się w postać Oskara Schindlera, Ralph
Fiennes w roli bezwzględnego nazisty
Amona Görtha, Ben Kingsley w roli
Izaaka Sterna. 

W filmie nie zabrakło także pol-
skich aktorów, a wśród nich m.in. An-
drzej Seweryn, Anna Mucha, Piotr
Polk.

Rocznica wyzwolenia
obozu

27 stycznia 2019 r. przypada 74.
rocznica wyzwolenia obozu Au-
schwitz-Birkenau.

Z tej wyjątkowej i podwójnej okazji
w kinie Bajka w Darłowie odbędą się
dwa pokazy specjalne filmu Stevena
Spielberga. 

Klasyka 
na ekranie!

LiSTa SCHinDLERa

> kino Bajka 
> 27 stycznia 2019 r. 
> godz. 15:00 i 18:35.

I
tak, z szarego podwórka Adaś
Niezgódka zostaje przeniesiony
do Akademii Pana Kleksa. Po-

znaje postać tajemniczą i niebezpiecz-
ną. To fryzjer – Filip Golarz. Poszuku-
jąc guzika z czarodziejskiej czapki
doktora Paj-Chi-Wo, Adaś przypadko-
wo odkrywa tajemnicę Filipa Golarza.
Od momentu premiery w 1984 roku
film Krzysztofa Gradowskiego stał się
niezaprzeczalnym przebojem, a Pan
Kleks idolem młodej widowni. W ciągu
roku obejrzało go 14 milionów widzów. 

Akademia Pana Kleksa za sprawą
muzycznej czołówki Andrzeja Korzyń-
skiego pełna jest aluzji do Gwiezdnych
Wojen. Czasem przypomina angiel-
skie Muppetty, czasem zaś nawią-

zuje do klasycznej baśni w stylu braci
Grimm czy Andersena.

Akademia Pana Kleksa, cz. i 
> Przygoda księcia Mateusza

reż. Krzysztof Gradowski, 
Polska, ZSSR 1983 r., 
1 godz. 21 min. 

Kino Bajka, 31 stycznia 2019 r.
godz. 11:00 (czwartek), wstęp wolny.

Akademia Pana Kleksa, cz. ii
> Tajemnica golarza Filipa 

reż. Krzysztof Gradowski, 
Polska, ZSSR 1983 r., 
1 godz. 17 min. 

Kino Bajka, 7 lutego 2019 r. godz.
11:00 (czwartek), wstęp wolny.

Propozycja filmowa dla najmłod-
szych widzów:

zimowe przygody Jill i Joy
reż. Saara Cantell, 
Finlandia 2017, 
1 godz. 21 min. 

Kino Bajka, 30 stycznia 2019 r.
godz. 11:00 (środa), wstęp wolny

Kapitan Morten i Królowa 
Pająków

reż. Kaspar Jancis, 
Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, 
Estonia 2018, 
1 godz. 19 min.

Kino Bajka, 6 lutego 2019 r. godz.
11:00 (środa), wstęp wolny.

Ferie w kinie, czyli Witajcie w naszej bajce.

Akademia Pana Kleksa to nasza propozycja
nr 1 na spędzenie filmowych ferii

Pan Kleks to nie tylko nauczyciel, ale i czarodziej. W najzwyklejszych, najbardziej
codziennych czynnościach potrafi dostrzec coś cennego, pasjonującego 
i pożytecznego. Nudną codzienność przenieść w świat baśni, tam, gdzie
niewyobrażalne staje się możliwe. 
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SzKOła 
PODSTaWOWa nr 3

jedz aby
żyć…

Na lekcjach wychowania fi-

zycznego w naszej szkole promu-

jemy wśród dzieci i młodzieży

zdrowy styl życia.

Podejmując ten temat w klasach

iV-Viii przede wszystkim chcieliśmy
modelować zachowania uczniów 
w kwestii odżywiania, aktywności fi-
zycznej, profilaktyki prozdrowotnej, aby
wykształcić w nich określone nawyki
zdrowotne mające wpływ na ich styl
życia i stan zdrowia. W trakcie zajęć
rozmawiano o racjonalnym odżywianiu
(10 zasad zdrowego stylu życia, pod-
stawowe zasady diety, piramidzie 
żywieniowej, liczbie i regularności 
posiłków, odpowiednio zbilansowanej
diecie, jakości spożywanych produktów,
etykietach na produktach). Uczniowie

rozwiązywali krzyżówki, testy wiedzy,
wykonywali szereg zadań praktycznych
pogłębiających ich wiedzę. Wszystko
to połączono z ulubioną przez uczniów
aktywnością fizyczną. Uczniowie
włączyli się w akcję z zapałem. Te dzia-
łania przyczyniły się do zwiększenia
świadomości społecznej braci szkolnej 
w kwestii prawidłowego odżywiania. 

Temat zdrowego odżywiania stał
się bardzo powszechny i na szczęście
jest jednym z panujących trendów
wśród młodzieży, wpływając na długie
i zdrowe życie.

zespół „13 i przyjaciele”
został laureatem 

XVii Przeglądu Piosenki 
Żołnierskiej Harcerskiej 

i Turystycznej kaMaSz. 

WPrzeglądzie wzięło udział
prawie 30 wykonawców 

z Kołobrzegu, Darłowa i Koszalina. 
W konkursie wzięły udział cztery so-
listki zespołu. Wyróżnienie otrzymała
Nadia Iwko za wykonanie piosenki
„Ostatni list”. Nadii akompaniowali
Artur Hamerling, Mariusz Iwko i Kin-
ga Kaczor.

Skład zespołu: Artur Hamerling
(kierownik zespołu, gitara), Mariusz

Iwko (gitara), Dominik Zieliński (gita-
ra), Joanna Lebiecka (cajon), Maciek
Lebiecki (cajon), Nadia Iwko (śpiew),

Zuzia Rychlewska, Kinga Kaczor, Mi-
lena Kiełek, Justyna Jazowska, Patry-
cja Tarnionek, Jagoda Guzowicz.

„13” laureatem konkursu

Reprezentacja naszej
szkoły zdobyła iii miejsce 

w i Multimedialnym 
Międzyszkolnym konkursie

Historycznym „walki 
Polaków o niepodległość 

i granice”. 

Konkurs odbył się w Szkole Pod-
stawowej nr 7 w Koszalinie pod

patronatem zachodniopomorskiego
kuratora oświaty, prezydenta Koszali-
na i senatora Rzeczypospolitej Pol-
skiej Piotra Zientarskiego. Drużyna
Darłowa w składzie: Dominika Byr-
wa, Mateusz Król, Jacek Wachowiak
wystąpiła pod opieką Radosława
Kmiecika. 

Uczniowie w trakcie zaciętych
zmagań musieli wykazać się ponad-
przeciętną wiedzą dotyczącą historii
Polski w latach 1772 – 1922. Członko-
wie wszystkich drużyn rozwiązywali
indywidualnie test historyczny, a na-
stępnie zespołowo odpowiadali na py-
tania opisujące wydarzenia z okresu
od rozbiorów Polski, poprzez walki 
o odzyskanie niepodległości do wyzna-

czenia granic państwa polskiego po 
I wojnie światowej. Reprezentacji na-
szej szkoły gratulujemy zajęcia trzecie-
go miejsca na podium i życzymy suk-
cesów w kolejnych konkursach.

SzKOła PODSTaWOWa nr 3

Historyczne miejsce
na podium 

Do grona przedszkolaków do-
łączyło kolejne pokolenie maluszków
z grupy I, która nosi wdzięczną 
nazwę – Słoneczka. Uroczystość od-
była się 25 października roku w obec-
ności rodziców i najbliższych. 

Ceremonia „Pasowania na Przed-
szkolaka” rozpoczęła się częścią arty-
styczną w wykonaniu dzieci, które nad
jej przygotowaniem pracowały już od
dłuższego czasu pod czujnym okiem
wychowawczyni. Maluchy udowodniły
gościom, że zasługują na miano przed-
szkolaka. Punktem kulminacyjnym

uroczystości był akt pasowania, którego
dokonała dyrektor Elżbieta Mielczarek-
Waluch. Na pamiątkę tego wydarzenia
każde dziecko otrzymało dyplom. Po
tak ważnej i pięknej uroczystości dzieci
wraz z wychowawczyniami zaprosiły
wszystkich rodziców na poczęstunek
przygotowany przez dumnych ze swych
pociech rodziców. 

Naszym nowym przedszkolakom
życzymy wielu dni radości w przed-
szkolu i samych sukcesów.

GRAżyNA DULeWicz

PrzEDSzKOLE nr 2

są przedszkolakami

Nauka patriotyzmu i poczucia toż-
samości narodowej zaczyna się od
najmłodszych lat. „Jestem Polakiem,
mieszkam w Polsce, mówię po pol-
sku” – takich zwrotów dzieci uczą się
już w przedszkolu. 

Rozwijanie poczucia przynależno-
ści narodowej w Przedszkolu nr 2 
im. Janiny Porazińskiej to między in-
nymi poznawanie polskich legend,
wierszy, opowiadań dotyczących hi-
storii państwa polskiego, zdobywanie
wiedzy na temat stolicy, największych
rzek, Bałtyku, Tatr czy dużych miast
Polski, wyrabianie umiejętności do-

strzegania piękna swojego kraju.
Przedszkolaki poznają sylwetki sław-
nych Polaków, ważniejsze pomniki hi-
storii, interesują się aktualnymi wy-
darzeniami kraju i celebrują najwa-
żniejsze wydarzenia z życia Polski. 

Dzieci z naszej placówki aktywnie
włączyły się w obchody 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę.
Wpisały się w repertuar przedszkol-
nych i lokalnych imprez i uroczysto-
ści. Były to wyjątkowe działania na
wyjątkową okazję, np. zatańczenie
wspólnie z innymi poloneza, odśpie-
wanie hymnu narodowego, złożenie

kwiatów pod pomnik, wystąpienie 
z programem artystycznym na biesia-
dzie miejskiej, uczestniczenie w lek-
cjach historii prowadzonych przez
miejską bibliotekę, udział w przed-
szkolnym marszu niepodległości, 
w konkursie pieśni i recytacji wierszy
patriotycznych, wykonywanie szere-
gu prac plastycznych związanych 
z polskimi symbolami narodowymi. 

Wychowanie patriotyczne przyno-
si efekty i daje wiele satysfakcji dzie-
ciom ich rodzicom i nauczycielom.

MARiA KNAPińSKA

PrzEDSzKOLE nr 2

jestem Polakiem

6 grudnia Przedszkole nr 2 odwie-
dził sam Święty Mikołaj, którego 
dzieci oczekiwały od dawna. Nadsłu-
chiwały charakterystycznego dźwięku
dzwonka, wyglądały, prowadziły roz-
mowy na jego temat, malowały jego
wizerunek, miały nadzieję, że jak 
w każdym roku, nie zapomni on 

o przedszkolu. Mikołaj dotarł na czas 
i swoje wejście rozpoczął niezawodnym
„ho, ho, ho!”. Wszyscy przywitali spe-
cjalnego gościa i zaprosili do wspólnej
zabawy przy muzyce. Były tańce, ko-
rowody, obietnice grzecznego zacho-
wania. Mikołaj obdarował każdą grupę
zabawkami i wysłuchał piosenek wy-

konanych przez przedszkolaków. Na
koniec wykonano zdjęcie pamiątkowe
w jego zacnym towarzystwie. Pozosta-
ła część dnia upłynęła w wyjątkowej
atmosferze. Dzieci rozpakowywały,
poznawały nowe zabawki i bawiły się.

MARiA KNAPińSKA

PrzEDSzKOLE nr 2

zabawa ze świętym mikołajem 
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Szkolny Klub Wolontariuszy
„Esperanza” pod opieką Anny

Kwiatkowskiej aktywnie włącza się 
w akcje na rzecz innych. W grudniu
wolontariusze z Miejskiego Gimna-
zjum zawieźli karmę dla psów zbiera-
ną przez cały listopad dla Stowarzy-
szenia My3, koty i psy. Także od po-
czątku września uczniowie naszego
gimnazjum zbierali plastikowe zakręt-
ki. 29 listopada wolontariuszki zawio-
zły pełne worki do hospicjum w Darło-

wie, a trzy dni wcześnie, 26 listopada,
odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz
darłowskiego hospicjum. Uczennice
sprzedawały ciasta i babeczki na przy-
gotowanym w głównym holu stoisku.
Młodzież i nauczyciele bardzo chętnie
wspomogli szczytny cel i słodkości ro-
zeszły się bardzo szybko. Także, jak co
roku, ekipa „Esperanzy” włączyła się 
w organizację Darłowskiej Laponii.
Loteria Latającego Renifera cieszyła
się jak zawsze dużym powodzeniem.

gIMnazJuM MIEJSKIE

Warto pomagać

12 uczniów zakwalifikowało się do
etapu rejonowego konkursów przed-
miotowych organizowanych przez
zachodniopomorskiego kuratora
oświaty. 

W poszczególnych konkursach
Miejskie Gimnazjum będą reprezen-
towali się następujący uczniowie: 
w konkursie geograficznym – Agata
Piłat z klasy 3C i Nikodem Wysocki 
z 3B, w konkursie jęz. polskiego 
– Roksana Górska i Zuzanna Kuriata 
z 3C, w konkursie jęz. angielskiego 
– Maja Nowakowska z 3A i Agata Piłat
z 3C, w konkursie matematycznym 
– Dominika Fiedorowicz z 3D i Alek-
sander Podwałka z 3C, w konkursie
chemicznym – Piotr Szymczak z 3B 
i Nikodem Wysocki z 3B, w konkursie
jęz. niemieckiego – Piotr Szymczak 
z 3B i Roksana Jacyszyn z 3A, w kon-
kursie fizycznym – Kamil Łusiak z 3D 

i Agata Piłat z 3C, w konkursie histo-
rycznym – Jakub Chojniak z 3C i Antoni
Stępnik z 3B, w konkursie biologicz-
nym – Agata Piłat i Roksana Górska 

z 3C oraz w konkursie wiedzy o społe-
czeństwie – Antoni Stępnik i Agata Piłat. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów
na dalszych etapach konkursów!

gIMnazJuM MIEJSKIE

Gratulujemy najlepszym w szkole

Od lewej: Maja Nowakowska, Agata Piłat, Jakub chojniak, Roksana Górska, zuzanna
Kuriata, Dominika Fiedorowicz, Aleksander Podwałka, Kamil Łusiak, Piotr Szymczak
i Antoni Stępnik

zaKODOWanE
gIMnazJuM 
W ramach „europejskiego Tygo-

dnia kodowania – Code Week 2018” 
w piątek, 19 listopada, zorganizowano
warsztaty z programowania dla osób,
które do tej pory nie uczyły się progra-
mować. Uczniowie kodowali szablony
„Dni tygodnia” i „kosmiczna podróż” za
pomocą odpowiedniej sekwencji ko-
lorów i poznawali zastosowanie pętli:
„powtarzaj zawsze”. Tego samego dnia
grupa uczniów, która co tydzień

uczęszcza na zajęcia unijne z programo-
wania miała za zadanie w ciągu godziny
zaliczyć kurs programowania i stworzyć
wybraną przez siebie grę. Uczniowie na
zajęciach programowania zdobyli umie-
jętności pisania kodów.

jedną z ważniejszych korzyści ko-
dowania jest nauka logicznego my-
ślenia. Programowanie pozwala do-
skonalić umiejętności analityczne.
Najcenniejsze zaś w kodowaniu jest to,
że uczniowie uczą się poprzez świetną
zabawę i do „tej nauki” nie trzeba ich
zachęcać.

gIMnazJuM MIEJSKIE

egzamin 
na próbę
4, 5 i 6 grudnia 
odbyły się 
w Miejskim Gimna-
zjum próbne egza-
miny. Trzeciokla-
siści już od 9 rano
zmagali się z języ-
kiem polskim, ma-
tematyką, historią 
i wiedzą o społe-
czeństwie, przed-
miotami przyrodni-
czymi oraz
językiem obcym.
Uczniowie, choć
czuli zdenerwo-
wanie, z uśmie-
chem i pewną miną
losowali numerki.
Teraz czekają na
wyniki i kwiet-
niowe zmagania.

Wyróżnione 
w województwie
Daria Uchman z 8e oraz Mar-
tyna Natkańska z 6a uczestni-
czyły w finale wojewódzkiego
konkursu plastycznego „oj-
czysta przyroda jest wokół nas
– symbole odwagi i męstwa”,
zorganizowanego z okazji „100
lat Niepodległej”. 
Nasze uczennice, których prace
plastyczne zostały zauważone
– miały dużą konkurencję – na

konkurs wpłynęło 360 prac 
z całego województwa.
Tematem przewodnim były
przyrodnicze symbole Polski,
które towarzyszyły naszym
przodkom w walce o niepodle-
głość i które przypominają 
o tym poświęceniu do dnia dzi-
siejszego. Gratulacje!!

Świętujemy
Dzień Mola
Z okazji Dnia Mola uczniowie klas
Viii a i Viii b przeprowadzili zajęcia

o tematyce biologiczno-che-
micznej. Trudne zagadnienia 
związane z molem i liczbą Avo-
gadra przeplatane były cieka-
wymi eksperymentami. Młodzi
odkrywcy, wykorzystując pro-
dukty codziennego użytku, badali
odczyn gleby oraz sporządzonych
przez siebie roztworów, stoso-
wali naturalne i chemiczne wska-
źniki, uczyli się właściwej obser-
wacji, analizowania i wniosko-
wania, a swoje spostrzeżenia za-
pisywali w kartach pracy. 

Pomagają 
młodszym 
W ramach europejskiego Tygo-
dnia kodowania gościliśmy grupę
przedszkolaków z niepublicznego
przedszkola „Akademia Przed-
szkolaka”. Uczniowie klasy 5 D
wprowadzili przedszkolaków 
w tajniki kodowania. Za pośred-
nictwem robota Dasha prawi-
dłowo przechodzili przez ulicę,
pamiętając o obowiązujących za-
sadach w ruchu drogowym. 

Setka 
warcabistów 
100 warcabistów, grających na
planszach stupolowych wzięlo
udział w turnieju na 100-lecie
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 
Warcabiści ze szkoły Podsta-
wowej nr 3 uczestniczyli w i
Niepodległościowym Turnieju
Warcabowym w jeżyczkach.
Przy deskach warcabowych
spotkało się ponad 100 zawod-

ników. Podczas ceremonii roz-
poczęcia oraz zakończenia Tur-
nieju wszyscy uczestnicy
odśpiewali hymn Polski.
Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie w kilku kategoriach
wiekowych. Najlepszym za-
wodnikiem okazał się Patryk
Gondek (kat. juniorzy do lat 10),
który uplasował się na miejscu
iii. 
Wielkie gratulacje dla naszych
miłośników logicznych poty-
czek.

z żYcIa SzKOłY PODSTaWOWEJ nr 3

SP 3 W DarłOWIE

DOBrE raDY 
na ODPaDY
Uczniowie klasy 2c już realizujący

program autorski Nasza ekolandia, 
zaprosili uczniów klas 2a, 2b, 2d i 1c 
na przedstawienie o tematyce ekolo-
gicznej „Dobre rady na odpady”. W in-
scenizacji „młodzi ekolodzy” zwrócili

uwagę na segregację śmieci, przypo-
mnieli jej zasady z zastosowaniem
worków do segregacji używanych 
w Darłowie i innych poglądowych re-
kwizytów, przygotowanych przez ro-
dziców drugoklasistów. Mowa była
również o roli recyklingu i o tym, że
warto myśleć o naszej planecie Ziemi,
aby jak najdłużej służyła nam piękna,
czysta i niebiesko – zielona.

22 listopada odbyła się
piąta edycja szkolnego 

konkursu „zmagania z eko-
logią”. o miano najlepszych

ekologów walczyło sześć
dwuosobowych zespołów.

uczestnicy rozwiązywali krzy-
żówki, wyjaśniali znaczenie

ekoznaków, które umieszczane są na
produktach czy ich opakowaniach,
rozpoznawali leśne ssaki, polskie ga-
tunki płazów oraz głosy ptaków.
Dzieci wykazały się bardzo wysokim
stopniem wiedzy ekologicznej i przy-
rodniczej. Nad przebiegiem konkur-
su czuwała komisja, w której skład
weszli: Barbara Kalinowska i Małgo-
rzata Brzozowska. Po zaciekłej rywa-
lizacji wyłoniono zwycięzców kon-

kursu. I miejsce zajął zespół klasy IV
B (Antonina Cupiał, Hubert Kopiń-
ski), II miejsce klasa IV D (Zuzanna

Błaszczak, Nikola Kornet), III miej-
sce klasa IV C (Ewelina Lubner, Lau-
ra Polańska).

SzKOła PODSTaWOWa nr 3

Zmagania z ekologią
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9 listopada świętowaliśmy 100.
rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Uczniowie przygotowali
montaż słowno-muzyczny „Pieśnią 
w drodze do wolności”. Zaśpiewali też
hymn Polski w ramach ogólnopolskiej
akcji „Dla Niepodległej… do Hymnu”.
Następnie na sali pojawił się piękny
biało-czerwony tort z palącymi się
świeczkami „100 lat” ufundowany
przez Radę Rodziców.

W sali gimnastycznej rozegrano
kilka konkurencji sportowych, dzięki
którym ustaliliśmy, która klasa za-
czyna pierwsza grę terenową „Moja
Niepodległa”, przygotowaną przez
Małgorzatę Świątkowską. Kadra pe-
dagogiczna ruszyła na punkty kontro-
lne, a uczniowie na trasę. Wśród za-
dań na trasie uczniowie mieli m.in.
rozwiązać krzyżówkę, złożyć pociętą

mapę, ułożyć hasło o niepodległości.
Dzięki tym zadaniom można było
zdobyć kolejne cyfry szyfru do skarbu
ukrytego w walizce, w gabinecie dy-
rektor. Dodatkowo, za zaśpiewanie
jednej z pieśni legionowych można
było zdobyć bonus: cukierki lub dzień
wolny od pytania. 

Uczniowie wzięli także udział 
w miejskich obchodach rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę.
Członkowie szkolnego klubu wolonta-
riusza rozdawali biało-czerwone flagi
mieszkańcom wychodzącym z kościo-
ła, a potem złożyliśmy kwiaty na pla-
cu Piłsudskiego. 

Uczniowie przeprowadzili też son-
dę uliczną, pytając przechodniów 
o życzenia, jakie złożyliby wszystkim
Polakom z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości. 

MIEJSKIE gIMnazJuM

nAszA niEPODlEGłA
MIEJSKIE gIMnazJuM 

zimna
woda
zdrowia
doda!
nasza szkoła za-
pewnia uczniom stały
dostęp do czystej
wody pitnej jako al-
ternatywy słodkich
napojów. Dzięki za-
stępcy burmistrza,
Elżbiecie karlińskiej
oraz dyrektorowi
Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki
komunalnej, wiesła-
wowi Połczyńskiemu,
w budynku Miejskiego Gimnazjum zainstalowano poidełko z bieżącą wodą. wiemy, że systematyczne
picie wody wspomaga procesy myślowe i poprawia funkcjonowanie całego organizmu, więc pijmy
wszyscy wodę!

Klasa 3c przy źródełku.

13 stycznia 2019 r., 
podczas 27. Finału wielkiej

orkiestry Świątecznej 
Pomocy wspólnie pracować

będą wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej nr 3, 
z zespołu Szkół Morskich

oraz z Liceum ogólno-
kształcącego im. Stefana 

Żeromskiego. 

Wtym dniu na hali sportowej
zorganizowane zostaną

sztaby, żeby wspólnie GRAĆ z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Będzie
to wspólny Sztab 150 gorących serc.
Wolontariusze Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy z Zespołu Szkół
im. S. Żeromskiego już rozpoczęli
przygotowania i stroją instrumenty.

Wspólny sztab szkolny 
na WOśP

w trakcie Szkolnego 
Tygodnia Charytatywnego 

w zespole Szkół 
im. S. Żeromskiego 

w Darłowie było smacznie!

Społeczność szkolna z potrzeby
serca zaangażowała się w akcje

charytatywne, z których dochód został
przeznaczony na sfinansowanie dro-
giej kuracji antybiotykowej dla szkol-

nej koleżanki, uczennicy klasy matu-
ralnej – Kingi Bartkowiak. Uczniowie 
z wychowawcami zorganizowali w cią-
gu tygodnia punkty gastronomiczne,
sprzedawali m.in. hot dogi, tosty, go-
fry, ciasta i naleśniki, aby każdą zebra-
ną złotówką wesprzeć swoją koleżan-
kę. To było bardzo ważne doświadcze-
nie dla uczniów i nauczycieli, ponieważ
zwrócono w ten sposób uwagę na 
ważny problem jakim jest choroba ge-
netyczna – mukowiscydoza.

Pomagali złapać oddech 

BIznES 
LIcEaLISTóW
swoją działalność rozpoczęło wraz

z nowym rokiem szkolnym Młodzie-
żowe Miniprzedsiębiorstwo, które
tworzą uczniowie liceum. W ten
sposób młodzi ludzie uczą się jak pro-
wadzić firmę, organizują szkolne kier-
masze, podczas których rozwijają swój
lokalny biznes.

POMagaJą
Wolontariusze ze szkolnego

klubu Wolontariusza Promyk Nadziei

zaangażowali się w zbiórkę żywności
dla potrzebujących. W okresie przed-
świątecznym kwestowali w sklepie 
intermarche w Darłowie, zachęcając do
przekazania na szczytny cel artykułów
spożywczych.

SPOTKanIE
KLuBóW 
HISTOrYcznYcH
W WarSzaWIE
W grudniu uczniowie Liceum

ogólnokształcącego im. s. Żeromskiego

z opiekunem A. Hamerlingiem uczest-
niczyli w spotkaniu klubów historycz-
nych organizowanym przez Fundację
im. kazimierza i Zofii Moczarskich.
Uczniowie brali udział w spotkaniach
autorskich (m.in. z p. Bikont, autorką
książki „sendlerowa w ukryciu”), zaba-
wach integracyjnych („Moczarski w sze-
ściu słowach”) oraz dyskusji dotyczącej
wyboru laureata małej Nagrody Mo-
czarskiego. W czasie wolnym zwiedzali
stare Miasto i Muzeum Historii Żydów
Polskich. Wzięli udział w uroczystej gali
rozdania Nagród Moczarskiego za naj-
lepszą książkę dotyczącą historii Polski. 

W OBIEKTYWIE
iii miejsce zajęli
uczniowie 
Technikum
Urządzeń 
i Systemów
Energetyki 
odnawialnej 
i Branżowej
Szkoły i stopnia
podczas 
Xiii Pomorskie-
go Biegu 
niepodległości
w wicku Mor-
skim.

W SKrócIE

Wzwiązku z setną rocznicą od-
zyskania przez Polskę Nie-

podległości społeczność Zespołu Szkół
im. Stefana Żeromskiego w Darłowie
wzięła udział w wielu szkolnych 
i miejskich przedsięwzięciach dla
uczczenia tej ważnej dla Polaków
rocznicy. Rozpoczęto obchody zorga-
nizowaniem akcji 100 par na 100 lecie,
czyli polonez dla Niepodległej, do
którego zaproszono wszystkie placów-
ki edukacyjne z Darłowa, stowarzysze-
nia, instytucje, grupy nieformalne
oraz wszystkich mieszkańców Darło-
wa. Uczniowie wzięli również udział
konkursie historycznym „Polacy 
w walce o niepodległość”, punktem kul-
minacyjnym szkolnych obchodów było
uroczyste wykonanie Hymnu Polski
przez społeczność szkolną oraz gości.

zESPół SzKół IM. S. żErOMSKIEgO

Działo się dla Niepodległej…
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na początku listopada 
odbyła się w Darłowie 

konferencja „korytarze życia
i bezpieczeństwo nad wodą”. 

uczestnicy – przedstawiciele
gmin nadmorskich, organiza-

cji ratowniczych oraz administratorzy
kąpielisk morskich podkreślali, że
brak jest rozwiązań systemowych 
i zainteresowania tematem ratownict-
wa władz centralnych. Gminy pozo-
stawiono samym sobie. Jak sobie ra-

dzą z kąpieliskami zależy przede
wszystkim od budżetu, jaki mogą
przeznaczyć (stąd np. różne wynagro-
dzenia ratowników na różnych kąpie-
liskach za taką samą pracę, brak 
ratowników lub refundowanie opłat
za szkolenia).

Konferencja była też dobrą okazją
do wymiany doświadczeń operatorów
kąpielisk i poznania dobrych praktyk
najlepszych, np. kąpielisk gdańskich.

W. ŚMiGieLSKi

Korytarze życia

Cezary łazarewicz i Ewa
winnicka (agencja „Gazeta”)

otrzymali nagrodę Grand
Press 2018.

nagrody Grand Press przyzna-
wane są za najlepsze materiały

prasowe, radiowe, telewizyjne i inter-
netowe mijającego roku. Do nagród
nominowano 53 materiały, spośród
693 prac które wpłynęły.

Materiał pochodzącego z Darłowa

Cezarego Łazarewicza i jego żony
zwyciężył w kategorii reportaż pra-
sowy/internetowy pt. „Zbrodnia na
skrzyżowaniu w Jičínie”. Ukazał się
on w dodatku do „Gazety Wyborczej”
„Ale Historia” i opowiada o długo
ukrywanym, wstydliwym dla Polaków
epizodzie z 1968 roku, gdy nasze woj-
ska weszły do Czechosłowacji.

Organizatorem konkursu jest ma-
gazyn „Press” i Fundacja Grand Press.

Fot. tomasz Keler

Łazarewicz 
nagrodzony

w ratuszu, z inicjatywy
komendanta powiatowego

policji w Sławnie, odbyło się
spotkanie służb odpowie-

dzialnych za bezpieczeństwo
i porządek publiczny 

w Darłowie w okresie 
wakacji. na spotkaniu obecni

byli radni Rady Miejskiej.

agnieszka Ciach, przedstawi-
cielka Urzędu Miejskiego przy-

pomniała, ze w sezonie letnim 2018 r.
zorganizowano kąpielisko „Darłówko
Zachodnie” oraz miejsca okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli: „Darłów-
ko Wschodnie I” oraz „Darłówko
Wschodnie II”. Zorganizowano stano-
wiska ratownicze: 3 na plaży w Dar-
łówku Wschodnim, 5 na plaży w Dar-
łówku Zachodnim, obsługiwane przez
25 ratowników wodnych (po 3 na każ-
dym stanowisku). 

Letni wypoczynek nie dotyczył
Straży Miejskiej – w okresie wakacji

strażnicy pracowali 7 dni w tygodniu
do godz. 22. Interweniowali 322 razy 
w sprawach nielegalnego handlu, za-
kłócania porządku publicznego, złego
parkowania, niszczenia zieleni czy
spożywania alkoholu w miejscach pu-
blicznych. W ramach bezpieczeństwa 
i porządku w ruchu drogowym ujaw-
nili 648 wykroczenia i nałożono 435
mandatów na kwotę 121.200 zł. ujaw-
niono 329 przypadki wandalizmu, 
a sprawców ukarano mandatami na
kwotę 73.200 zł. Ujawniono 50 wykro-
czeń przeciwko porządkowi i spokojo-
wi publicznemu. – Generalnie sezon
można uznać za trudny, bardzo inten-
sywny w różne zdarzenia – podsumo-
wał.

Członkowie Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych prze-
prowadzili 53 kontrole punktów
sprzedaży alkoholi. Nie wykazały one
przypadków sprzedaż alkoholu mło-
docianym. Sporo czasu zajęła dysku-
sja o sprzedaży alkoholu na plażach.
Zauważono, że likwidacja tych punk-
tów na niewiele się zda, bo praktyka

jest taka, że większość plażowiczów
przynosi piwo ze sobą.

Sylwester Kowalski, przedstawi-
ciel ratowników wskazał, że cztery
przypadki utonięć były spowodowane
brakiem odpowiedzialności korzysta-
jących z kąpieli w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Przytoczył przy-
kłady braku reakcji kąpiących, a cza-
sami wręcz nieobyczajnych uwag
wczasowiczów w stosunku do ratow-
ników. Bardziej ścisła współpraca 
z policją, która może stosować kary 
za niestosowanie się do Regulaminu
kąpieliska, w przyszłym roku może
wyhamować napastliwe zachowanie.

Komendant Komisariatu Policji 
w Darłowie nadkomisarz Andrzej Ka-
moda poinformował, że 2018 roku po-
licjanci Komisariatu Policji w Darło-
wie odbyli łącznie 1610 ośmiogodzin-
nych służb. W tym roku w czasie
wakacji odnotowano mniej prze-
stępstw, niż rok temu. Bez zmian była
ilość kradzieży – po 14. Kradzieży 
z włamaniem odnotowano 9 i było to 
o 2 więcej jak rok temu. 

PODSUMOWaLi 
TeGOrOCZNy SeZON

Spotkanie było także okazją
do rozmów o przyszłorocznym
sezonie i sposobach uniknięcia
nieszczęść, jakie zdarzyły się
w tym roku.

O
stania inwentaryzacja przy-
rodnicza miasta Darłowa
opracowana przez Biuro Kon-

serwacji Przyrody w Szczecinie miała
miejsce 15 lat temu w 2003 roku. Od
tego czasu znacznie zmieniło się pra-
wo dotyczące ochrony środowiska, 
a Polska znalazła się w Unii Europej-
skiej. Dlatego zachodzi konieczność
opracowania jej na nowo z uwzględ-
nieniem wszystkich uwarunkowań
prawnych. 

W tym celu ogłoszono nieograni-
czony przetarg na „Inwentaryzację
przyrodniczą Gminy – Miasto Darło-
wo”. Przetarg wygrało Biuro Konser-
wacji Przyrody S.C. Małgorzata Zim-
nicka i Damian Spieczyński z miejsco-
wości Dobra, która za kwotę 98.400 zł
zobowiązała się wykonać te prace 
w terminie do 11 listopada 2019 r.

Realizację zamówienia podzielono
na dwa etapy. Pierwszy polegał będzie
m.in. na opracowaniu ogólnej charak-
terystyki miasta, istniejących oraz
proponowanych obszarów i obiektów
chronionych, charakterystyki nieoży-

wionych elementów środowiska przy-
rodniczego, przyrody Miasta Darłowo
na tle przepisów krajowych, europej-
skich, międzynarodowych.

Etap drugi będzie polegał m.in. na
wykonaniu pozostałego zakresu prac
niezbędnego do stworzenia komplet-
nego opracowania inwentaryzacji
przyrodniczej. Na terenie miasta 
Darłowa istnieje kilka obszarów chro-
nionych: obszar chronionego krajo-
brazu „Koszaliński Pas Nadmorski”;
obszar specjalnej ochrony ptaków,
„Przybrzeżne Wody Bałtyku” Sieci
Natura 2000 na odcinku Darłówko
Wschodnie-Jezioro Kopań oraz spe-
cjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina
Wieprzy i Studnicy”. 

Podstawą opracowania będą wyni-
ki inwentaryzacji terenowej, która
przeprowadzona będzie w pełnym se-
zonie wegetacyjnym. Równocześnie
będzie prowadzona inwentaryzacja
przyrody nieożywionej i krajobrazu,
która obejmie: wyszukiwanie stano-
wisk odkrywek geologicznych, gła-
zów, źródeł, obiektów oraz miejsc wy-

stępowania formacji geologicznych,
nagromadzenia skamieniałości.

Inwentaryzacja przyrody jest 
wyjściowym dokumentem do dal-
szych przedsięwzięć syntetyzujących
wiedzę o bioróżnorodności badanego

obszaru Darłowa. Najważniejszym
etapem prac inwentaryzacyjnych jest
elementarne rozpoznanie całych eko-
systemów w terenie. Inwentaryzacja
przyrodnicza jest punktem wyjścia 
do planowania różnorodnych form

ochrony przyrody (parki krajobrazo-
we, rezerwaty, użytki ekologiczne
itp.).

Te działania będą podstawą zrów-
noważonego rozwoju przestrzennego
Darłowa, czyli podstawą dobrze wy-
konanego planu zagospodarowania
przestrzennego. 

– Jedynie plan zagospodarowania
przestrzennego, konstruowany 
w oparciu o inwentaryzację przyrod-
niczą, spełnia obecne uwarunkowania
prawne. Wskazanie pomników przy-
rody i terenów cennych przyrodniczo
może być profitem dla miasta i naszej
społeczności. Obszary atrakcyjne
przyrodniczo mogą być podstawą roz-
woju turystyki i ekoedukacji (ścieżki
przyrodnicze, dydaktyczne). Pienią-
dze na wykonanie inwentaryzacji 
darłowski samorząd pozyskał ze środ-
ków unijnych – wyjaśnił sens działa-
nia Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
Darłowa.

L. WALKieWicz

Policzą drzewa i krzewy 
Darłowo przystąpiło do sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej miasta
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Roman Strzałkowski
okazał się najlepszym 

kibicem Polski w latach
2014-2018. 

Wgrudniu, w Dzierżoniowie,
odbył się turniej Mistrzów

Kibiców Sportowych – laureatów kon-
kursów mistrzostw z ostatniego 5-le-
cia. Konkurs odbył się pod hasłem
„Stu lat sportu polskiego”. 

W konkursie wzięło udział 22 naj-
lepszych zawodników z Polski, którzy
promowali swoje regiony. Kibice mu-
sieli odpowiedzieć na 100 pytań.
Mieszkaniec Darłowa Roman Strzał-
kowski zajął w doborowej stawce

trzecie miejsce z 83 pkt. Przed nim na
pierwszym miejscu uplasował się
Adam Sokołowski z Kluczborka – 95
pkt., a drugie miejsce zajął Bogdan
Żebrowski – 86 pkt. z Wyszkowa.

Na zawodach podsumowano ran-
king na najlepszego Kibica Polski 
w latach 2014-2018. Puchar Prezesa
Stowarzyszenia Super Kibic zdobył
Roman Strzałkowski, mimo braku
startu w finale w 2017 r.

Przypomnijmy, że w tym roku Ro-
man Strzałkowski zdobył tytuł wice-
mistrza Polski, został laureatem kon-
kursu piłkarskiego – 100 lat Piłki 
Nożnej, a także wicemistrzem powia-
tu i województwa w warcabach stupo-
lowych.

Kibic – wierny 
i mądry 

zdobyte laury za wiedzę sportową.

W
zmaganiach brali udział za-
wodnicy m.in. z Polski, Nie-
miec, Chorwacji, Węgier,

Serbii, Białorusi, Cypru czy Turcji. 
Mistrzostwa były podzielone na

kategorie wiekowe oraz ze względu na
staż tzn. kategoria B – trenujący

mniej niż 3 lata, kategoria A – trenu-
jący powyżej 3 lat. Każdy zawodnik
prezentował indywidualną chore-
ografię, która zawierała elementy 
tańca, akrobatyki, gimnastyki, fitnes-
su, figury siłowe. 

Oto jakie miejsce zdobyły dziew-
częta z S-TEN Darłowo:

1 miejsce Natalia Cichocka (lat 5)
oraz nagroda dla najmłodszej zawod-
niczki mistrzostw, 1 miejsce Hanna
Choma (lat 7), 1 miejsce duet Malwi-
na, Martyna Szczygieł (lat 10), 2 miej-

sce Amelia Perczak (lat 7), 2 miejsce
Majka Stojewska (lat 8), 3 miejsce
Maria Kowalska (lat 5), 3 miejsce
Hanna Szarejko (lat 10 )

V Grand Prix Fitness:
1 miejsce Hanna Szarejko (lat 10), 

2 miejsce Amelia Perczak (lat 7), 
2 miejsce Natalia Cichocka (lat 5), 
2 miejsce Majka Stojewska (lat 8), 
3 miejsce Maria Kowalska (lat 5), 
3 miejsce Oliwia Jakubik (lat 7), 
3 miejsce Anastazja Wac (lat 14).

Warto dodać, iż równie piękne wy-

stępy zaprezentowały i zdobyły od 4
do 8 miejsca: Lena Suszek, Julia Jan-
kowska, Hanna Nejman, Michalina
Tyrańska, Helena Jakubowska, Klau-
dia Świątkowska, Anastazja Jędrzej-
czyk, Amelia Kierszniewska, Hanna
Suwała, Eliza Zitterman.

Szkoła Tańca Ewelina Nidzgorska
S-TEN swoją siedzibę ma przy ul. Por-
towej w Darłowie. Zapraszamy na za-
jęcia młodszych i starszych. Kontakt
pod nr tel.: 570 810 081.

WielKie małe mistrzynie
24 i 25 listopada, w Gdańsku, odbyły się Mistrzostwa Świata Fitness Fit-Kids & Fitness aerobic oraz V Grand Prix Fitness aleksandry Kobielak.
reprezentantki darłowskiej Szkoły Tańca eweliny Nidzgorskiej S-TeN wywalczyły wiele medali oraz niejednokrotnie stanęły na podium. 
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STRonę SPoRTowĄ REDaGUJE 
anDRzEJ RaCHwaLSki

Trening bokserski 
to ciężka i mozolna praca na

co dzień, aby wreszcie móc
wyjść na ring i zweryfikować

jakość tej pracy.

nasz młodzik (od nowego roku),
Kamil Borkowicz miał okazje

powalczyć na VII Memoriale Pawła
Polskiego w Karlinie. Walki nie są
punktowane, ale Kamil ma to bokser-
skie coś, więc już od następnego roku
będzie walczył w walkach punktowa-
nych. Jest optymizm, ponieważ jako
adept prezentuje się znakomicie.

Równie dobrze zadebiutował pod-
czas bokserskiej soboty w Słupsku Mi-
kołaj Miki Mystkowski, do niedawna
członek grupy Boxing Kids.

Walki Kamila i Mikigo możecie
obejrzeć na portalu FB Kontry. Pole-
cam.

Klub Bokserski Kontra Darłowo

nowi zawodnicy 

W okresie jesienno-zimowym na-
sze kolarki nie zapadają w sen zimo-
wy. Z szosy przesiadają się na welo-
dromy, ponieważ sezon kolarstwa to-
rowego otwarty. 

Mistrzostwa Polski 
szkółek kolarskich:

Zespół w składzie: Kinga Witkow-
ska, Oliwia Marynka, Marianna
Breszka, Kasia Marek, Sandra Schulz,
Agata Karlikowska, Oktawia Seremak
i Laura Witkowska zdobył w sumie 

6 złotych i dwa brązowe medale. To
był debiut tych utalentowanych za-
wodniczek. Gratulacje.

Genewa, 4Jours de Geneve:
Daria Pikulik trzecia w Omnium;

Daria z siostrą Wiktorią drugie w Ma-
dison.

Berlin – Puchar Świata: 
Daria Pikulik wraz z drużyną Pol-

ski 7 miejsce w wyścigu drużynowym
na 4 kilometry; Marlena Karwacka 13
miejsce w Keirin.

BcM nowatex 
ziemia Darłowska

zimowe wyścigi 

jan Boba
(ur. 6 czerwca 1946 roku), 
bramkarz. 
Popularnie zwany Jankiem.

Bramkarz numer jeden darłowskiej
drużyny w końcówce lat sześćdzie-
siątych, do roku 1973. Wtedy to wła-
śnie MZKS wywalczył awans do kla-
sy okręgowej. Dysponował znakomi-
tym refleksem, był mistrzem gry na
przedpolu. Perfekcjonista, bardzo
wymagający od kolegów z obrony.
Potrafił nieźle nawtykać zawodni-
kowi, jeżeli przeciwnik za którego
był odpowiedzialny za bardzo roz-
hulał się na boisku. Po awansie do
okręgówki jego dobrą grę zauważył
potentat na lokalnym rynku piłkar-
skim – drużyna Czarnych Słupsk.
Janek bronił ich bramki przez kilka
sezonów w III lidze. Potem przeniósł
się do pobliskiej Damnicy, gdzie fir-
ma polonijna Comindeks zbudowała

zespół grający także na trzecim
froncie. Oczywiście z Jankiem 
w składzie. W roku 1983 wrócił na
sezon do Darłowa, został grającym
trenerem Darłowii, by w roku za-
kończyć czynne uprawianie piłki
nożnej.

stanisław Romańczuk 
(ur. 20 października 1948 roku),
bramkarz. 
Stasio miał dwie piłkarskie

ksywki: Ramona i Moja. Do darłow-
skiego Kutra (tak się wtedy nazywa-
liśmy) trafił z pobliskiego Wiekowa 
i klubu Wiekowianka. Miał wszyst-
ko, czego od bramkarza oczekujemy:
refleks, znakomite warunki fizycz-
ne, może nieco słabszą grę na przed-
polu. W wielu meczach graliśmy na
zero z tyłu tylko dzięki jego nieby-
wałym interwencjom. Ramona był
także najlepszym w historii klubu

specjalistą od obrony rzutów kar-
nych. Wliczając w to mecze w Pu-
charze Polski, gdzie o wyniku meczu
często decydowały karne. Były sezo-
ny, gdzie Stanisław „wyjmował” po-
nad 20 karnych. Seria niebywała.
Przezwisko Ramona wzięło się od
nazwiska, a dlaczego „Moja”. Staś
miał znakomite warunki fizyczne,
tak zwany kawał chłopa, kiedy więc
przy centrze w jego pole karne
krzyknął „moja”, trzeba było uwa-
żać. Stanisław czynne uprawianie
piłki nożnej zakończył, podobnie jak
Janek Boba w 1984 roku, ale kilka
jeszcze sezonów biegał po zielonej
murawie z gwizdkiem w ustach.
Moje wspomnienie Ramony, to mecz
z Gwardią w Koszalinie, gdzie jako
bramkarz zaliczył dwie bezpośred-
nie asysty w pięć minut. Potężnie
kopał piłkę od bramki, ta trafiała do
Bronka Urbasia, a tego... nawet
wiatr nie był w stanie dogonić.

Historia darłowskiego sportu

Galeria sław 

Królewska Darłovia
dwoma ostatnimi
meczami, z teoretycznie
słabszymi zespołami,
zapewniła sobie
doskonałe miejsce na
zakończenie jesiennych
rozgrywek.

D
o Kalisza Pomorskiego, na
mecz z Calisią pojechaliśmy
właściwie „gołą” jedenastką,

bez rezerw. Różne były tego przyczyny,
z reguły uzasadnione. Obawy o wynik
meczu zostały rozwiane w 25 minucie.
Następne 7 minut i bramki Sawioli, Ba-
sałaja i Dywana dały nam komfort de-
cydowania o losach meczu. Mało tego,
po przerwie nasza drużyna dołożyła
następnych 5 trafień (Idasiak, Sawicki,
Wólkiewicz, Włodarczyk i Michalski) 
i zakończyliśmy wyjazd do Kalisza wy-
graną 8:1. Miejscowi skomentowali to
dość wymownie „walec przejechał”.
Fakt, forma Darłovii osiągnięta na ko-
niec rundy musiała budzić szacunek.
Szczególnie pod kątem składu, w jakim
wizytowaliśmy gościnny Kalisz.

Nic dziwnego więc, że na ostatni
mecz jesieni, tym razem w roli gospo-
darza, czekaliśmy z optymizmem. Dar-

łowo miała nawiedzić czerwona latar-
nia tabeli, Świdwińska Spójnia.

I, powiem Wam... Darłovia podczas
pierwszej połowy tego meczu w ogóle
nie pojawiła się na boisku. Nasze Miśki
już przysypiały, ambitni goście „scho-
wani za autobusem” dzielnie walczyli,
i do przerwy było 0:0. Mało tego, tuż
po przerwie, coraz śmielsi zawodnicy
Spójni strzelili nam bramkę z karnego,
więc sensacja w powietrzu wisiała. Do-
piero wtedy zespół postanowił się
obudzić, podejść z szacunkiem do
przeciwnika i... zaczęło się. Otworzył
festiwal goli, któż by inny – Sawicki.
Swoje dołożyli Fryś, Dywan i dwukrot-
nie Artur „Arturo” Maciąg. Na koniec
stempel Sawickiego, 6:1 dla naszej
drużyny i... zasłużony, zimowy odpo-
czynek. Teraz, nie przed meczem.

Nietrudno zauważyć, że zasygnali-
zowaliśmy naszym rywalom, że Da-
rłovia bardzo poważnie myśli o awan-
sie, ma dobrze zbilansowany, wal-
czący zespół, więc z nadziejami, że
„wiosna nasza” my, kibice również
nieco od lokalnej piłki odpoczniemy.

Spokojne, nie zapomniałem! W hi-
storii klubu było kilku tak zwanych
super strzelców. Wspomnę Zbyszka
Kołodziejskiego (Siwy), czy też Jurka
Suwalskiego (Krzywy). Mamy kolejne-
go, z tych znakomitych, a co najważ-
niejsze wiernych barwom klubowym.

Wiktor „Saviola” Sawicki właśnie 
w Kaliszu zdobył swoją 100. bramkę
dla Darłovii. To znakomite osiągnię-

cie, dziękujemy za każdą z tych bra-
mek z osobna i..., a co tam, druga set-
ka otwarta, więc najlepszego.

Tabela... zimujemy na trzecim
stopniu podium, z minimalną stratą
do lidera. 

Darłovia zimuje na podium 

setny gol sawickiego 

Wiktor Sawicki w otoczeniu klubowych działaczy: prezes MKS – Wldemar Śmigielski, Tomasz Bobin i Jerzy Łańko.


