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Za 300 tysięcy złotych 
sławieńskie starostwo 

Powiatowe kupiło kostno-
płucny aparat rentgenowski
dla pracowni radiologicznej
w Darłowie. Zainstalowano
go w budynku przy ul. Marii

curie-skłodowskiej.

Nowy aparat starosta Wojciech
Wiśniowski zaprezentował 

Arkadiuszowi Klimowiczowi, burmi-
strzowi Darłowa i wójtowi gminy 
Darłowo Radosławowi Głażewskie-
mu.

Zapowiada się interesu-
jąco i nie będzie to tylko 

8 marca. cały marzec 
dedykowany jest wszystkim 

paniom, dziewczynom, 
kobietom.

Na dobry początek hotel Lidia
(ul.  Dorszowa 3) zaprasza 

w dniach 5-6 marca na spotkanie 
i bezpłatne warsztaty z aktorką Lidią
Sadowy, znaną między innymi z ta-
kich seriali jak „Szpilki na Giewoncie”,
„Na Wspólnej”. Warsztaty z autopre-
zentacji pokażą nam m.in. co ozna-
czają nasze gesty i jak najlepiej wyra-
zić swoje myśli.

8 marca – Darłowski Ośrodek Kul-
tury im. L. Tyrmanda zaprasza do
udziału w specjalnym koncercie 
w wykonaniu tenora Andrzeja Kubac-
kiego (8 marca, godz. 18, bilet 15 zł),
Kino Bajka – Morska 56.

16 marca natomiast zapraszamy do
udziału w wydarzeniu pod nazwą
„SIŁA KOBIET”, na które składać się

będzie monodram Magdaleny Płanety
pt. „Ćma – Marilyn Monroe jakiej nie
znacie”, wystawa projektów ubrań,
spotkanie autorskie z Natalią Hołow-
nią, fragment spektaklu Agaty Dyczko
i dyskusja o feminizmie. Polecamy
uwadze, godz. 17. 

A do tego Hotel Lidia zaprasza 
w dniach: 7, 14, 21 i 28 marca na spo-
tkania z sommelierem (szczegóły na 
hotelenadmorskie.pl).

To Wasze Święto – niech będzie to
coś dla Was, coś wyjątkowego, takiego
jak całe Wy! 

Dzień Kobiet w DarłowieW Darłowie oddano do użytku nowy RTG

W
hotelu Lidia SPA&Wellnes
zebrało się ponad 150 osób
gotowych, w trakcie zaba-

wy, otworzyć serca i portfele, aby
wspomóc darłowską placówkę. Bal
poprowadził Daniel Frącz, oprawę
muzyczną i doskonałą zabawę zapew-
nił zespół Kormorany z Wągrowca, 
a gwiazdą wieczoru był znany lider
zespołu Leszcze – Maciej Mieczni-
kowski. W trakcie imprezy kilkukrot-
nie odśpiewano gromkie 100 lat, bo 
w tym dniu urodziny obchodzili,
obecni na balu: Joanna Klimowicz 

– prezes Fundacji Charytatywnej
„Morze Miłości”, biskup Edward Daj-
czak oraz Krzysztof Frankenstein 
– burmistrz Sławna. 

Podczas balu licytowano wiele
atrakcyjnych przedmiotów przekaza-
nych przez darczyńców: koszulkę 
z podpisami piłkarzy Hannoveru 
– ufundowaną przez Honorata Ter-
czyńskiego, figurę Jana Chrzciciela 
– ufundowaną przez Mariolę i Marka
Wojniuszów, zestaw przyborów szkol-
nych ufundowanych przez europosła
Dariusza Rosatiego, biżuterię dar 

państwa Haliny i Lesława Cybart, 
wejście na wieżę kościoła mariackiego
dla dwóch osób przygotowali ojcowie
franciszkanie czy znakomite obrazy
ufundowane przez państwa Agnieszkę
i Leszka Klinów.

Za 2100 zł wylicytowano fotel z fe-
stiwalu Media i Sztuka, na którym
siedział Lech Wałęsa – Honorowy
Obywatel Miasta Darłowa z jego auto-
grafem. Największą sumę uzyskano 
z licytacji bukietu kwiatów ufundo-
wanych przez kwiaciarnię „Krokus” 
– ponad 4 tys. zł.

Organizatorem XIII Balu Charyta-
tywnego była Fundacja Charytatywna
„Morze Miłości”. 

Patronat honorowy nad XIII Balem
Charytatywnym na rzecz Domu Hospi-
cyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bisku-
pa Czesława Domina w Darłowie: 
objął biskup koszalińsko-kołobrzeski
Edward Dajczak, prowincjał o. Jan Ma-
ciejowski OFM Conv, burmistrz miasta
Darłowo Arkadiusz Klimowicz, staro-
sta sławieński – Wojciech Wiśniowski.

XIII Bal Charytatywny na rzecz darłowskiego Hospicjum

Szczytny cel 
Już po raz trzynasty zorganizowano Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas 
im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie. 

Fotorelacja na str. 4

Organizatorzy balu z biskupem Edwardem Dajczakiem.

fot. Artur WejneroWski

UWAGA
Pracownia rentgenowska przyjmuje pacjentów od poniedziałku do czwartku
włącznie w godzinach od 8 do 15. W godzinach od 10.30 do 11.00 ma półgodzinną
przerwę techniczną.

Nowa 
przychodnia
specjalistyczna
Dzięki staraniom burmistrza

Darłowa Arkadiusza Klimowi-
cza i starosty powiatu sławieńskiego 
Wojciecha Wiśniowskiego wkrótce
zostanie podpisana umowa na dzier-
żawę pomieszczeń po byłej przychod-
ni pediatrycznej przy ul. Królowej Ja-
dwigi z przeznaczeniem na nową
przychodnię specjalistyczną. Będzie
to pierwszy krok. 

Po odnowieniu i umeblowaniu
przychodni rozpoczną się poszukiwa-
nia lekarzy i podpisanie kontraktów
na prowadzenie specjalistycznych ba-
dań i usług lekarskich przez chirurga,
diabetologa, kardiologa i fizykotera-
peutę. 

– Rynek usług medycznych nie jest
łatwy, ale mamy nadzieję, że w dru-
gim kwartale 2019 roku ruszy w Dar-
łowie nowa specjalistyczna niepu-
bliczna przychodnia lekarska- stwier-
dził gospodarz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz.
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WNioSKuj 
o cZYSte
PoWietRZe 
Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach Progra-
mu Czyste Powietrze.

Celem tego Programu jest popra-
wa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istnie-
jących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji
zanieczyszczeń powietrza pocho-
dzącej z nowo budowanych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych.

Program „Czyste powietrze” jest re-
alizowany w latach 2018-2029. Wyso-
kość przyznanej dotacji zależy od do-
chodu przypadającego na jedną osobę 
w gospodarstwie domowym. Osoby zain-
teresowane mogą liczyć na pokrycie od
ok. 30 do 90% kosztów kwalifikowanych
inwestycji, których minimalna wartość

wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90 proc. fi-
nansowania mogą liczyć gospodarstwa 
o najniższych dochodach osiąganych na
jednego członka rodziny, tj. do 600 zł
miesięcznie. Natomiast przy dochodach
powyżej 1600 zł/os. dotacja wyniesie 32
proc. Pozostały koszt inwestycji będzie
można sfinansować w ramach pożyczki
bądź ze środków własnych. Osoby, które
skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na
preferencyjne warunki. 

Beneficjentami są osoby fizyczne:
posiadające prawo własności lub będące
współwłaścicielami jednorodzinnego
budynku mieszkalnego. W przypadku
gdy jednorodzinny budynek mieszkalny
jest we współwłasności kilku osób dofi-
nansowanie przysługuje współwłaści-
cielowi, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez pozostałych współwłaści-
cieli tego budynku.

Dofinansowaniu podlegają przed-
sięwzięcia mające na celu ogranicze-
nie lub uniknięcie niskiej emisji zwią-
zane z podnoszeniem efektywności
energetycznej oraz wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w bu-
dynkach jednorodzinnych:

– demontaż i wymiana źródeł cie-

pła na paliwo stałe starej generacji 
– instalacja urządzeń i instalacji:

kotły na paliwa stałe, węzły cieplne,
systemy ogrzewania elektrycznego,
kotły olejowe, kotły gazowe konden-
sacyjne, pompy ciepła powietrze,
pompy ciepła odbierające ciepło 
z gruntu lub wody wraz z przyłączami

– zastosowanie odnawialnych
źródeł energii: kolektory słoneczne,
mikroinstalacje fotowoltaiczne 

– wykonanie termomodernizacji
budynków jednorodzinnych m.in. do-
cieplenie przegród zewnętrznych 
i wewnętrznych, wymiana i montaż
stolarki zewnętrznej, montaż i mo-
dernizacja instalacji wewnętrznych
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Informacji na temat szczegółów
Programu czyste Powietrze udzie-
lają w biurze w Koszalinie: ryszarda
stefanowska – 94 346-43-66 wew.
222; Monika Witczak – 94 346-43-
66 wew. 223 oraz Doradcy energe-
tyczni: Wojciech Butrym 
– 94 346 43 66 wew. 233
Mirosława aziukiewicz – 94 346 43
66 wew. 233. 

od 1 stycznia 2019 r. prawo do
posiadania Karty Dużej Rodzi-

ny przysługuje wszystkim rodzicom
oraz małżonkom rodziców, którzy
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także
rodzica zastępczego lub osobę prowa-
dzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny
przysługuje także dzieciom:

� w wieku do 18. roku życia,
� w wieku do 25. roku życia 

– w przypadku dzieci uczących się 
w szkole lub szkole wyższej,

� bez ograniczeń wiekowych w przy-
padku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 
ale tylko w przypadku, gdy 
w chwili składania wniosku w rodzi-
nie jest co najmniej troje dzieci speł-
niających powyższe warunki.

PrzyPOmiNamy: 
Wniosek o przyznanie Karty Dużej

Rodziny należy składać w formie pa-
pierowej lub w formie elektronicznej.

Jeżeli chcesz:
� otrzymać informację na temat

Karty Dużej Rodziny;
� otrzymać wniosek o przyznanie

Karty Dużej Rodziny/wydanie dupli-
katu Karty Dużej Rodziny;

� złożyć wniosek o przyznanie
Karty Dużej Rodziny/wydanie dupli-
katu Karty Dużej Rodziny,

zgłoś się do Urzędu Miejskiego 
w Darłowie, przy placu Wolności 9, 
do pracowników Referatu Oświaty 
i Spraw Społecznych, pokój nr 5.

Informacje udzielane są także dro-
gą telefoniczną pod numerem telefo-
nu 94 314 22 23 wew. 234.

Karta Dużej Rodziny – komu przysługuje!MosT 
Na Wyspę 
Na niedawno otwartym

moście na Wyspie Łososiowej
w Darłowie, który łączy miej-
skie osiedla południe i zachód,
kilka dni temu pojawiła się
brama. Dzięki temu możli-
wym będzie ponowne zamy-
kanie na noc jednego z bar-
dziej lubianych przez miesz-
kańców parku miejskiego,
który czynny jest codziennie
w godzinach 8-20 (w sezonie
wiosenno-wakacyjnym do
godz. 23).

11 lutego na całym świecie obcho-
dzony jest Światowy Dzień Chorego.
Ustanowił go w 1992 roku Jan Paweł II
w 11 rocznicę zamachu na Jego życie.
Celem obchodów tego dnia jest
zwrócenie uwagi na potrzeby i pro-
blemy osób chorych i zachęcanie do
podejmowania wysiłków zmierza-
jących do ulżenia cierpiącym w walce
z chorobą.

Tegoroczne obchody w Darłowie
odbyły się pod hasłem „Darmo otrzy-
maliście, darmo dawajcie”. Rozpo-
częły się tradycyjną mszą świętą 
w darłowskim Hospicjum, pod prze-
wodnictwem bp. Krzysztofa Zadarko.

Potem ksiądz biskup wygłosił wy-
kład dotyczący istoty święta, tego-

rocznego orędzia papieża Franciszka 
i przesłania jakie ono niesie. Obchody
zakończył wykład trenera personal-
nego Konrada Mężyńskiego.

Orędzie na Światowy Dzień Cho-
rego: gest wielkodusznego daru 

Gesty wielkodusznego daru są naj-
bardziej wiarygodną drogą ewangeli-
zacji. Opieka nad chorymi wymaga
profesjonalizmu i czułości, bezintere-
sownych gestów, niezwłocznych i pro-
stych, jak zwyczajny dotyk, poprzez
który daje się odczuć drugiemu, że jest
ważny – napisał Papież w przesłaniu
na XXVII Światowy Dzień Chorego.
Jego temat został zaczerpnięty z Ewan-
gelii św. Mateusza: „Darmo otrzymali-
ście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). 

Światowy Dzień Chorego 
Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie

Wpiątek, 22 lutego radni Rady
Miejskiej w Darłowie wyzna-

czyli swojego przedstawiciela, który
będzie reprezentował miasto w Związku
Miast i Gmin Morskich. Nowym dele-
gatem został Krzysztof Walków, dy-
rektor darłowskiego portu. Zastąpi
on kończącego kadencję Waldemara
Śmigielskiego.

Związek Miast i Gmin Morskich
ma swoją siedzibę w Gdańsku. Stowa-
rzyszenie skupia blisko 30 samo-
rządów nadmorskich z całego pol-
skiego wybrzeża. Istnieje od 1991 roku
i jest dużą siłą opiniotwórczą

współpracującą z administracją pań-
stwową na rzecz rozwoju gospodar-
czego i kulturalnego wybrzeża.
Członkiem wspierającym jest Urząd
Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego.

Nowy 
delegat 
Darłowa 

Wystawa „Życie codzienne miesz-
kańców polskiego Darłowa 

– od marca 1945 r. Darłowskie Rodziny
od 1945 r.”, zgodnie z sugestią pomysło-
dawczyni radnej Krystyny Różańskiej,
znajdzie się w wyremontowanych po-
mieszczeniach dworca kolejowego. 

Część pomieszczeń służy od wielu
lat Darłowskiemu Centrum Wolonta-
riatu, a teraz pora na odrestaurowanie
drugiej części budynku, w której znaj-
dzie swoje miejsce wystawa. Z uwagi
na przeznaczenie, ta część budynku
będzie nazwana Przystanek Kultura. 

Przypomnijmy: pomysł Krystyny
Różańskiej znalazł swoje poparcie 
w głosowaniu mieszkańców Darłowa
w ubiegłorocznym budżecie obywatel-
skim. Ideą, na którą oddano 502 głosy,
było ukazanie 74 lat dziejów polskiego
Darłowa w świetle życia rodzin, które
tworzyły nową historię tej ziemi. Ini-
cjatorka chce ukazać Darłowo, jako
miejsce osiedlenia rodaków nie tylko 
z obecnej Polski, ale z terenów Rzecz-
pospolitej, które po 1944 r. znalazły się
pod okupacją sowiecką. Na wystawie
znajdzie się m. in. mapa, na której
znajdą się miejsca korzeni osadników
sprzed 74 laty i późniejszych. Przecież
Darłowo okazało się nowym miejscem
osiedlenia dla kresowiaków, rodaków
z tzw. centrali, a nawet osiedleńców 
z Akcji Wisła.

Na organizację wystawy (zakup

stojaków, gablot, banerów, antyram,
usług fotograficznych) zaplanowano
40 tys. zł.

W związku z tworzeniem wystawy
namawiamy mieszkańców Darłowa do
dostarczania zdjęć i dokumentów ro-
dzinnych po dziadkach i rodzicach,
świadczących o tworzonym osadnic-
twie polskim w Darłowie. One pozwo-
lą stworzyć panoramę życia społe-
czeństwa i miasta z lat 40. i 50.
Spróbujmy wspólnie odtworzyć życie
rodzinne pionierów, ich prac zawodo-
wą i życie społeczne miasteczka,
którego byli częścią. 

Warto więc przepatrzeć albumy ro-
dzinne i użyczyć je do reprodukcji, aby
przez ten rok, do 75-lecia polskiego

Darłowa, przygotować wystawę w hoł-
dzie osadnikom, którzy tworzyli pod-
waliny życia dla kolejnych pokoleń.

ZAPRASZAMY
Chętnych, którzy chcieliby podzie-

lić się historią swojej rodziny, zapra-
szamy do współtworzenia tego przed-
sięwzięcia. Wystarczy dostarczyć
zdjęcia lub dokumenty do pokoju nr 8
naszego Ratusza, gdzie zrobimy kopię
rodzinnych zdjęć lub dokumentów, 
z których wykona się powiększone re-
produkcje. One będą podstawą wysta-
wy. Równie cenne będą przekazane
wspomnienia. Zapewniamy, że do-
starczone dokumenty i zdjęcia będą
oddane właścicielom. 

Wystawa – stwórzmy ją razem

W pomieszczeniach wyremontowanego dworca znajdzie się
retrospekcja początków polskiego Darłowa.
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– Dlaczego opłata za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wzrasta?

– Od początku obowiązywania sys-
temu, czyli od 2013 roku, stawka za
odbiór odpadów komunalnych w spo-
sób selektywny nie zmieniła się i wy-
nosiła 14,30 zł od jednego mieszkańca
w Darłowie, a w Osiedlu Darłówko
4,50 zł za m3 zużytej wody. Przez te 
5 lat wszystko podrożało, dotyczy to
opłat za energię i cen paliw. Za tym
wszystkim idzie także wzrost mini-
malnego wynagrodzenia. Ponadto,
najważniejszym powodem, który
wpływa na konieczność zmiany sta-
wek jest podwyżka zagospodarowania
odpadów komunalnych w RIPOK-ach
(Regionalnych Instalacjach Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych). Jest
to konsekwencja wejścia w życie roz-
porządzenia Rady Ministrów, które
zmienia wysokość opłat za składowa-
nie odpadów po poddaniu ich odpo-
wiednim procesom. Rada Ministrów
podwyższyła wspomnianą opłatę 
z obowiązującej ceny 24,15 zł w 2018 r.
do 170 zł w roku 2019. To drastyczna
podwyżka o 600%. W przyszłym roku
ma ona sięgnąć kwoty 270 zł. 

Regionalne Instalacje Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych zostały
zmuszone zatem do podwyższenia
cen. I tak na przykład: koszt zagospo-
darowania odpadów komunalnych
zmieszanych wzrósł o 17%, ale już
opakowań z papieru i tektury o 82%, 
a opakowań ze szkła o 140%. To na-
prawdę bardzo duże podwyżki.

Kolejnym czynnikiem wpływa-
jącym na podwyżkę kosztów systemu
jest rosnąca z roku na rok ilość odpa-
dów w Darłowie. W 2018 roku zebrali-
śmy i przekazaliśmy do zagospodaro-
wania o 1000 ton odpadów więcej niż
w 2016 roku. Jest to bardzo niepoko-
jąca tendencja. 

Musimy zwracać większą uwagę
na to co i jak segregujemy. Ponadto,
powinniśmy maksymalnie minimali-
zować ilość śmieci, które powstają 
u źródła, czyli w naszych domach.

– Już w poprzednim roku zna-
cząco wzrosła ilość odpadów.
Czy wpłaty mieszkańców przy
obowiązujących wtedy stawkach
pokryły koszty ich zagospodaro-
wania?

– Niestety, nie. Zabrakło nam pra-
wie 400 tysięcy zł. A zaznaczyć trzeba,

że w poprzednim roku nie było jesz-
cze podwyżek w RIPOK. Jeżeli w tym
roku utrzyma się ta sama ilość odpa-
dów co w 2018 r. to szacuje się, że bez
zmiany stawek zabrakłoby nam 1 mi-
lion złotych. To ogromna kwota.

– Nie można pokryć jej z budże-
tu miejskiego?

– Niestety nie. To trudny temat,
który musimy zaakceptować. Gdyby
była możliwość dopłacenia przez gmi-
nę do systemu, tak jak można to czy-
nić na przykład w przypadku cen
wody lub ścieków, to byśmy to uczy-
nili, ale takiej możliwości nie ma.
Ustawowy zapis mówi że system ma
się sam bilansować z wpłat mieszka-
ńców, czyli tyle ile mieszkańcy nam
wpłacą, tyle możemy wydać. 

– A dlaczego zmienia się metoda
obliczenia opłaty za odpady?

– To ustawodawca określił metody
wyliczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Gmina może
wybrać jedną z trzech metod zapro-
ponowanych przez posłów. Jest to
liczba osób zamieszkałych na nieru-
chomości, ilość zużytej wody lub po-
wierzchnia lokalu mieszkalnego. Żad-
na z nich nie jest idealna i każda ma
swoje wady i zalety. Trzeba jasno po-
wiedzieć, że przez te pięć lat metoda
opierająca się na liczbie osób za-
mieszkałych na nieruchomości się nie
sprawdziła. Istnieje tu, niestety,
ogromne pole do manipulacji. Inaczej
sytuacja ma się w przypadku ilości
zużytej wody. Widać tu co dzieje się
na danej nieruchomości, ile osób za-
mieszkuje lub czy prowadzona jest
działalność o charakterze „hotelar-
skim”. Podkreślić należy także, że
ustawodawca nie zaproponował me-
tody, która byłaby jasnym i klarow-
nym odzwierciedleniem faktycznej
ilości odpadów powstających na danej
nieruchomości, czyli de facto liczonej
od pojemnika czy worka wystawia-
nych przez mieszkańców. Opłata za
śmieci jest swego rodzaju podatkiem,
nie jest opłatą za rzeczywistą ilość
wyprodukowanych odpadów. 

Wiedząc ile wydamy w tym roku
na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych mogliśmy zapro-
ponować stawki w przypadku powy-
ższych metod. Gdybyśmy pozostali
przy rozliczeniu od osób zamieszka-
łych, to stawka wynosiłaby około 25 zł
w przypadku segregacji. Niesegrega-

cja stanowiłaby jej dwukrotność, 
a więc 50 zł. Wzrost opłaty wyniósłby
wówczas aż 75%. Przy takich staw-
kach znacząco spadłaby liczba osób
zadeklarowanych w deklaracjach,
więc system znów by nam się nie bi-
lansował i konieczna byłaby kolejna
podwyżka. Chcieliśmy tego uniknąć.
Ujednolicając system metod dla Dar-
łówka i Darłowa mogliśmy podwy-
ższyć stawkę z 4,50 zł do 6,00 zł za m3,
zbilansować wpłaty i wydatki. A jest
to podwyżka o 33%. 

– W związku ze zmianą metody
należy ponownie złożyć dekla-
rację o wysokości opłaty?

– Tak, ponieważ jest to samoopo-
datkowanie. Można to uczynić 
u nas, w pokoju nr 4 w Urzędzie Miej-
skim. Służymy mieszkańcom pomocą
przy ich wypełnianiu, mamy również
dostępne dane dotyczące zużycia
wody.

– A co z nieruchomościami nie-
zamieszkałymi i mieszkańcami
Osiedla Darłówko?

– W przypadku nieruchomości
znajdujących się na terenie Darłówka
– nie ma potrzeby składania zmiany
deklaracji, gdyż mieszkańcy już od
2013 r. rozliczani są na podstawie ilości
zużytej wody. Informacja z opłatą
uwzględniającą nową stawkę zostanie
przez nas wysłana. Podobnie ma się
sprawa w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych, czyli takich na
których prowadzona jest działalność
gospodarcza. Zmianie ulega tu jedynie
stawka za odbiór np. pojemnika 120 li-
trów lub 1100 litrów, nie zmienia się
natomiast metoda naliczania opłaty.
Informacja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi z nowymi stawkami zostanie do
wszystkich rozesłana. Nowe stawki za
jednorazowy odbiór odpadów wg po-
jemnika w przypadku segregacji wy-
noszą: worek 60 litrów – 14,00 zł, po-
jemniki: 120 litrów – 28,00 zł, 240 li-
trów – 56,00 zł, 1100 litrów– 225,00 zł.
Dwukrotność tych kwot dotyczy od-
padów niesegregowanych odpowied-
nio do pojemności.

– A jak jest w innych gminach?
– Nieuniknione podwyżki opłat za

odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych dotyczą wszystkich
gmin, nie tylko Miasta Darłowo. In-
stalacje odpadów podwyższyły opłaty
za zagospodarowanie odpadów, a to
odbija się na gminach i ich mieszka-
ńcach. Pamiętajmy, że każda gmina
musi dostosować swój system pod
koszty które ma ponieść tj. koszt za-
gospodarowania odpadów, odbioru
odpadów, zaopatrzenia mieszkańców
w pojemniki i worki oraz prowadzenia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. To są cztery składowe
wydatków ponoszonych przez gminę.
Opłaty mieszkańców muszą dać do-
kładnie tę kwotę, którą gmina musi
ponieść. Zatem każda gmina po prze-
analizowaniu swoich wydatków okre-
śla stawki opłat. 

Podkreślmy, że zmiany w naszym
mieście nie są tak drastyczne jak 
w innych gminach. W Szczecinku
opłaty ponoszone przez mieszkańców
wzrastają o 100%, a mieszkańcy Sław-
na zapłacą za m3 zużytej wody 6,70 zł,
więc więcej niż my. 

Podwyżki są
nieuniknione

– Co się dzieje dalej z odpadami
komunalnymi od momentu, gdy
zostają odebrane z gospodarstwa
domowego lub ze składowiska? 

– Odpady komunalne zmieszane
odebrane z terenu miasta, zostają prze-
kazane do RIPOK (Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych)
w Gwiazdowie. Odpady komunalne
zmieszane gromadzone w pojemnikach
o pojemności 110, 120, 240, 1100 litrów
lub workach 60– i 120-litrowych trafiają
bezpośrednio z samochodów do prze-
wozu odpadów komunalnych do 
RIPOKu. Natomiast odpady komunalne
zmieszane odebrane z „dzikiego” (niele-
galnego) składowiska oraz gromadzone
w pojemnikach KP-7, są przepakowane
w punkcie przeładunkowym do konte-
nerów o większej pojemności, a następ-
nie transportowane do RIPOK-u. Część
odpadów komunalnych segregowanych
jest przekazywana do RIPOKu w Gwiaz-
dowie, pozostałe odpady są odbierane
bezpośrednio przez recyklera jak np.
odpady ze szkła przez firmę REMON-
DIS Glass Recycling Polska sp. z o.o., zaś
zużyty sprzęt eklektyczny i elektronicz-
ny przez REMONDIS Electrorecycling
sp. z o.o.

– Czym zajmuje się Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), ile zatrudnia
osób i jakim dysponuje sprzętem? 

– Głównym zadaniem pracowni-
ków zatrudnionych w PSZOK jest
przyjmowanie odpadów komunalnych
segregowanych, dostarczonych przez
mieszkańców. Muszą również nadzo-
rować, aby odpady były magazynowa-
ne zgodnie z podziałem na frakcje.
Kolejnym zadaniem jest załadunek
odpadów, by przekazać je do RIPOK
lub recyklera. W skład PSZOKU wcho-
dzą pojemniki ustawione przy ul.
Chopina 61 oraz gniazda z pojemnika-
mi typu dzwon do segregacji odpadów
rozstawione na terenie miasta. Przy-
pominamy mieszkańcom o koniecz-
ności okazania pracownikom PSZOK
zawiadomienia o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, wystawionego przez UM 
w Darłowie. W przypadku braku ta-
kiego zawiadomienia pracownik ma
prawo odmówić przyjęcia odpadów.

– Jak wyglądała gospodarka odpa-
dami w roku 2018. Ile ton i jakich
odpadów wywieziono z Darłowa?

– Porównując rok 2017 i 2018 r. w za-
kresie odbioru odpadów, nie zauważyli-
śmy znaczącego wzrostu lub zmniejsze-
nia ilości odpadów komunalnych zmie-
szanych. Jeśli chodzi o odpady odbierane
w sposób selektywny, to w 2017 r. do 
RIPOK trafiło ponad 1200 ton odpadów,
zaś w roku 2018 było to ponad 2000 ton
odpadów, co daje nam zwiększenie ilości

o ok. 70%. W roku 2018 odebraliśmy od
mieszkańców i przekazaliśmy do RIPOK
w Gwiazdowie między innymi: 560 ton
odpadów biodegradowalnych, 149 ton
odpadów wielkogabarytowych, 960 ton
odpadów budowlanych, 100 ton makula-
tury, 130 ton zmieszanych odpadów
opakowaniowych, 67 ton odpadów
szklanych, 23 tony opon.

– Czy w porównaniu z rokiem
ubiegłym zmieniły się opłaty 
w poszczególnych asortymen-
tach odbieranych odpadów
przez Gwiazdowo oraz koszty
transportu i przetwarzania? 

W 2016 r. w Darłowie odebrano
6.894,11 ton odpadów, a w 2017 r.
7.247,46 ton. Koszt zagospodarowania
odpadów zmieszanych w roku 2018 wy-
nosił 286,20 zł za każdą tonę, w 2019 r.
cena wynosi 334,69 zł. Podobnie sytu-
acja wygląda z odpadami zbieranymi
selektywnie. Koszt zagospodarowania
odpadów wielkogabarytowych w sto-
sunku do roku 2018 wzrósł z 331,13 zł za
tonę do 486,00 zł w 2019, dla opakowań
z papieru i tektury z 59,40 zł do 108 zł,
dla opakowań z tworzyw sztucznych ze
162 zł do 216 zł, dla odpadów opakowa-
niowych zmieszanych z 286,20 zł do
334,69 zł, dla opakowań ze szkła 
z 27 zł do 64,80 zł. Taki wzrost opłat
wynika głównie z wprowadzonych
zmian w sprawie jednostkowych opłat
za korzystanie ze środowiska, które
stopniowo wzrastają. W 2018 r. opłata
za składowanie odpadów zmieszanych
wynosiła 140 zł za tonę, w 2019 r. wyno-
si 170 zł za tonę, a w 2020 r. będzie 
wynosić 270 zł za tonę. Wysokość opłat
środowiskowych ustalana jest na po-
ziomie ministerialnym. Gminy nie
mają na to wpływu, jednak ich wyso-
kość przyczynia się do wzrostu stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Ponadto, wprowadzono
dodatkowe opłaty związane z magazy-
nowaniem odpadów, w tym zabezpie-
czenia ich prawidłowego usunięcia po
zakończeniu działalności. Zwiększają
się także koszty paliwa, energii elek-
trycznej i płace minimalne, co niewąt-
pliwie wpływa na zwiększenie kosztów
odbioru i transportu odpadów.

– Co by pan doradził mieszkań-
com Darłowa, aby ograniczyli
rosnące opłaty za odpady komu-
nalne?

– Zachęcam mieszkańców do odda-
wania odpadów do PSZOK. Jeśli ktoś nie
dysponuje własnym transportem, spółka
chcąc wyjść w stronę mieszkańców, pro-
wadzi takie usługi. Nie bądźmy również
obojętni na fakt podrzucania odpadów
przez innych mieszkańców, czy też nie
przestrzegania zasad segregowania.

rOzmaWiał LEszEk WaLkiEWicz 

czysta sprawa komunalna 
rozmowa z Krzysztofem Bagińskim, prezesem Miej-
skiego Przedsiębiorstwa gospodarki Komunalnej w Darłowie: 

UWAGA: Zmiany w opłacie za odpady komunalne.
Wymagana nowa deklaracja
W związku z wprowadzeniem przez radę Miejską w Darłowie zmian dotyczących metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 
informuję, iż od marca bieżącego roku na nieruchomościach zamieszkałych opłata za odpady
komunalne rozliczana będzie na podstawie ilości zużytej wody z roku poprzedniego, a nie jak do
tej pory na podstawie ilości osób zamieszkałych.

nowy sposób naliczania: 
Średnie miesięczne zużycie wody za 2018 r. (m3) X stawka opłaty (segregacja 6,00 zł, niesegre-
gacja 12,00 zł) = wysokość opłaty miesięcznej 
Wyżej wymieniona zmiana zobowiązuje właściciela nieruchomości (osobę, na którą jest złożona
deklaracja na odbiór odpadów) do złożenia nowej deklaracji na odbiór odpadów komunal-
nych w tutejszym urzędzie (pokój nr 4) do 14 marca 2019 roku.
UWaga: 
Informacja dotyczy tylko mIeSzkańcóW DarłoWa.
Informacja dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych – nie działalności. 
Zmiany obowiązywać będą od marca 2019. 
Prosimy o składanie deklaracji.
W imieniu wspólnot mieszkaniowych deklarację składa zarządca.

Rozmowa 
z Agnieszką
Graczyk,
kierownikiem 
Referatu Gospodarki
Odpadami 
w Urzędzie miejskim
w Darłowie.
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Poza świętami narodowymi taki-
mi jak 3 Maja czy Narodowe Święto
Niepodległości w mieście odbędą się
imprezy lokalne podkreślające cha-
rakter i historię miasta Darłowa.
Wśród nich nie zabraknie Święta
Osadników Ziemi Darłowskiej czy
wrześniowej procesji z lokalnymi
DARDARAMI. Prawdziwa uczta pla-
nowana jest w związku z 707. urodzi-
nami miasta. 

od 17 do 19 maja odbywać się będą
Dni Darłowa. W tym roku świętowa-
nie rozpoczniemy Paradą Króla Ery-
ka, która barwnym korowodem
przejdzie ulicami Darłowa, by do-
trzeć do Zamku Króla Eryka. Już dziś
zapraszamy mieszkańców miasta do
udziału w tym wydarzeniu. Ponadto
zagramy koncerty takich sław jak:
Wojciech mazolewski Quintet, Sła-
womir oraz Edyta Geppert. 

W czerwcu przy okazji Dnia Morza
uczcimy 140. rocznicę istnienia w Dar-
łowie portu handlowego i otworzymy
Galerię Morską, której reaktywacja
możliwa była dzięki zaangażowaniu
Artura Wejnerowskiego i Leszka Wal-
kiewicza – oni wnioskowali o to w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. 

Początek lipca to tradycyjnie świę-
to miłośników militariów. Od 1 do 7
lipca Marian Laskowski po raz kolejny
zaprasza na tzw. Patelnię, gdzie odby-

wać się będzie Międzynarodowy Zlot
Historycznych Pojazdów Wojskowych. 

media i Sztuka – w tym roku w in-
nym terminie (18-21 lipca), odbędzie
się na nabrzeżu portowym obok Mari-
na Royale – podobnie jak w roku ubie-
głym. Tu nie zabraknie tradycyjnych
spotkań z osobami znanymi, cieka-
wych wydarzeń towarzyszących, a jak
zapowiada dyrektor Darłowskiego
Ośrodka Kultury Arkadiusz Sip – mu-
zyczną gwiazdą 9. edycji tej imprezy
będzie LemON. 

Tego lata nie zabraknie również lu-
bianego, ambitnego kina skandynaw-
skiego w ramach Festiwalu Filmów
Skandynawskich, koncertów w ramach
jednego z najstarszych festiwali orga-
nowych, które odbędą się w przepięk-
nych wnętrzach kościoła świętej Ger-
trudy czy sobotnich seansów filmo-
wych w ramach Kina pod Chmurką. 

Na wakacyjną rozrywkę możemy
liczyć także na plaży zachodniej, a to
dzięki kolejnej edycji Projektu Plaża.
Będą ponadto lubiane miejskie festy-
ny tj. Letni Festyn DORT na Wyspie
Łososiowej czy Morze Miłości orga-
nizowane w Rynku Miejskim. 

W sierpniu zaś planowany jest: 
letni Sylwester, Dzień Wody czy 
reggaenwalde Festiwal. 

– Pełny kalendarz imprez opubli-
kowaliśmy na oficjalnej stronie Mia-

s t a  D a r ł o w a  p o d  a d r e s e m 
– www.darlowo.pl – informuje Mag-
da Burduk, szefowa darłowskiej pro-
mocji. – To oczywiście nie wszystko.
Każdy dzień przynosi nam nowe mo-
żliwości, na które jesteśmy otwarci 
i chwycimy wszystko co będzie w ra-
mach naszych sił – dodaje. 

Przygotowujemy się także do
przeprowadzenia akcji, której zada-
niem będzie szerzenie informacji na
temat bezpiecznego wypoczynku nad
morzem. Przede wszystkim będzie-
my chcieli zwrócić uwagę naszych
turystów na ich własne bezpieczeń-
stwo, zagrożenia a także przekazać
naukę, że Bałtyk – faktycznie daje…
ale potrafi również zabierać. Zatem
planowana akcja będzie przede
wszystkim akcją edukacyjną. Drugim
kierunkiem jaki obieramy na ten rok
– to tzw. plaża bez dymu. 

– Przypominamy, że tę akcję za-
początkowaliśmy już w zeszłym roku
wprowadzając strefy dla palaczy na
plaży zachodniej. Dzięki temu uwol-
niliśmy lubianą przestrzeń publicz-
ną, jaką są nasze kąpieliska miejskie,
od palaczy. W zeszłym roku temat
ten podchwyciły media, a co najwa-
żniejsze akcja spotkała się z dużym
poparciem społecznym. Teraz czas
na drugą stronę, czyli plażę wschod-
nią – dodaje M. Burduk. 

Lato 2019 – BęDzie się DziałO!
Sezon tuż, tuż. Liczymy na dobrą pogodę i Państwa obecność. My natomiast dołożymy wszelkich starań, by lato było
atrakcyjne również przez to, co w Darłowie będzie się działo. Do zobaczenia na miejskich imprezach – Darłowo 2019. 

SzczęślIWa trzynaStka
XIII Bal Charytatywny fundacji „Morze Miłości”

Fotorelajca – artur Wejnerowski
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DZień
otWARtY
16 lutego, po raz siódmy, otworzyli-

śmy podwoje naszej szkoły. 
Dla gości odwiedzających Trójkę

przygotowano wiele atrakcji, między in-
nymi: tajniki programowania ozobotów,

warsztaty plastyczne i muzyczne, zaba-
wy logiczne i matematyczne, podstawy
udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia
sprawnościowe, eksperymenty i do-
świadczenia przyrodnicze, zabawy 
w miasteczku rowerowym, słodki po-
częstunek w kawiarence, kącik zdrowego
stylu życia, językowe potyczki oraz zaba-
wy z balonami. Zainteresowani mieli
okazję odwiedzić gabinet logopedyczny,
świetlicę oraz szereg sal lekcyjnych.

Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć

udział w konkursie plastycznym
„Szkoła Trójka w moich oczach”.

Dzień Otwarty był doskonałą oka-
zją do zapoznania się z bazą szkoły 
i spotkań z nauczycielami. Rodzice,
którzy w najbliższym roku szkolnym
wysyłają swoje dzieci do klasy pierw-
szej, mogli uzyskać odpowiedzi na
nurtujące ich pytania.

Mamy nadzieję, że pobyt w naszej
szkole dostarczył odwiedzającym wie-
lu miłych wrażeń.

sp NR 3 IM. KRóla ERyKa poMoRsKIEGo

zimowe ptakoliczenie 2019
Uczennice klas VI,

zgłębiając tajemnice otacza-
jącego świata, wzięły udział

w konkursie z dziedziny 
fizyki i chemii „Wielcy Mali

odkrywcy”. 

Uczestnicy konkursu musieli
zaprojektować i wykonywać

proste doświadczenia, wyjaśnić za-
chodzące zjawiska w przyrodzie. Ce-
lem konkursu było popularyzowanie
polskiej myśli naukowej i nauczenia
współpracy w zespole. Przestrzega-
jąc zasad bezpieczeństwa uczest-
niczki konkursu eksperymentowały,
obserwowały oraz wnioskowały. Wy-
kazały się wiedzą z zakresu życia 
i działalności M. Curie-Skłodowskiej
oraz innych polskich uczonych 
– Ignacego Łukasiewicza, Karola Ol-

szewskiego i Zygmunta Wróblew-
skiego, Stefana Drzewieckiego, Kazi-
mierza Prószyńskiego, Mariana Re-
jewskiego, Henryka Magnuskiego 
i Mikołaja Kopernika. Nad przebie-
giem przedsięwzięcia czuwały na-
uczycielki przedmiotów przyrodni-
czych, które przygotowały zadania
konkursowe. Nagrody ufundowała
Rada Rodziców. 

Wyniki konkursu: 
I miejsce – Maja Kler i Hanna Ko-

złowska (VIb)
II miejsce – Agata Kuriata, Gabrie-

la Peplińska (VIc)
III miejsce – Lena Maksymowicz,

Martyna Natkańska ( VIa)
IV mejsce – Lena Ejankowska,

Agata Karlikowska (VId)

B. kaLinOWska
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Młodzi odkrywcy
Wpiątek, 25 stycznia, młodzi

ornitolodzy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Darłowie, wybrali się
na spacer w ramach Zimowego Ptako-
liczenia. 

Celem wyprawy było poznanie pta-
ków zimujących jak najbliżej człowie-
ka. Dzieci z ciekawością mogły obser-
wować ptasich przyjaciół wokół nas. 
W czasie wycieczki nie tylko nauczyły
się rozpoznawać podstawowe gatunki
ptaków, ale także dowiedziały się,
gdzie najłatwiej je obserwować oraz
jak mądrze pomagać im zimą i czym
dokarmiać. Po raz pierwszy królową
darłowskich parków i skwerów została

mewa śmieszka – naliczono 67 osobni-
ków, drugie miejsce zajęła kaczka
krzyżówka – 37 osobników, a trzecie
mewa srebrzysta – 29 osobników.

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków na podstawie wyni-
ków obserwacji przygotowuje zesta-

wienie ptaków najliczniej spotyka-
nych o tej porze w parkach i ogrodach.
Obserwacje umożliwiają także zauwa-
żenie ciekawych zjawisk zacho-
dzących w ptasim świecie.

mOnika kOsOWska

zimowe Ptakoliczenie odbywa się,
podobnie jak jego brytyjski odpo-
wiednik, zawsze w ostatni weekend
stycznia. Jest coroczną akcją eduka-
cyjną, w której każdy może zano-
tować ilu przedstawicieli danego 
gatunku odwiedza karmnik, ogród,
skwer przed blokiem lub okoliczny
park.

A
utorką nagrodzonego projektu
jest nauczycielka biologii mgr
Monika Kosowska. Dotyczy on

szeroko rozumianego pojęcia energii.
Jego celem jest uzmysłowienie roli zu-
życia energii, sposobów jej oszczędza-
nia, uzyskiwania i wykorzystania
energii odnawialnej. Zrealizowane
będą następujące działania: warsztaty
dla dzieci nt. energii odnawialnej (do-
świadczenia i eksperymenty); Ekojazda
– happening dla mieszkańców Darło-
wa; Ecoevent – bogaty program kilku-
godzinnych atrakcji i aktywności 
z produkcją i wykorzystaniem zielonej
energii; konkurs „Z energią za pan
brat” dla uczniów klas 8. 

– Dzięki projektowi chcemy za-
chęcić mieszkańców do aktywnego
spędzania czasu, zwłaszcza w gronie

rodzinnym, uświadomić, że ekologia
idzie w parze z ekonomią i można 
dzięki niej zaoszczędzić pieniądze.

Zakupiony z funduszy konkursowych
sprzęt posłuży nam także w kolejnych
latach – podkreśla pomysłodawczyni. 

Uczestnicy projektu najpierw po-
znają, a później rozpowszechnią
wśród mieszkańców zasady zrówno-
ważonego rozwoju, podkreślając rolę
energii odnawialnej oraz zachęcą do
oszczędzania energii w życiu codzien-
nym.

– Ogromną wartością w projek-
tach, które zostały wybrane do dofi-
nansowania, jest łączenie wiedzy teo-
retycznej z praktycznymi działania-
mi. To połączenie służy poznaniu
przyrody, zachęceniu do odkrywania 
i doświadczania jej uroków – ocenia
Urszula Fabianiak, wiceprezes Funda-
cji „Za górami, za lasami”, partnera
społecznego konkursu.

energetyczna nagroda 
szkoła podstawowa nr 3 im. króla eryka pomorskiego w Darłowie wygrała grant finansowy w kwocie 9997,34 zł na realizację
ekologicznego projektu „energetyczni.pl”. 
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Konkurs na stanowisko
dyrektora szkoły Podsta-

wowej nr 3 im. Króla eryka
Pomorskiego rozstrzygnięty. 

Do konkursu przystąpiła Bożena
Tatuśko, obecna wicedyrektor

tej placówki. 11-osobowa komisja py-
tała kandydatkę o zagadnienia z za-
kresu prawa oświatowego, wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, Karty
Nauczyciela. Szczególnie interesująco
wygląda plan utworzenia przez nią
Szkolnego Centrum Pomocy Psycho-
logiczno-Pedagogicznej.

Komisja okazała się jednomyślna 
i rekomendowała burmistrzowi kan-
dydatkę na dyrektora szkoły elemen-
tarnej. 

Bożena Tatuśko studiowała w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Słupsku
edukację wczesnoszkolną i kształcenie
zintegrowane. Od roku 1985 pracuje 
w Darłowie, dokąd się przeniosła wraz
z mężem lotnikiem. Tu podjęła pracę
pedagogiczną w Szkole Podstawowej
nr 2, która mieściła się w budynku
obecnego Liceum Ogólnokształcącego,
a następnie w budynku przy ul. Tkac-
kiej. Po likwidacji Szkoły Podstawowej

nr 2 przeniosła się do Zespołu Szkół 
w Darłówku. Tam awansowała na za-
stępcę dyrektora i następnie na dyrek-
tora szkoły. Podczas studiów podyplo-
mowych ukończyła informatykę oraz
kursy menedżera oświaty. Od roku 2003
jest nauczycielem dyplomowanym. 

Jest ceniona i lubiana zarówno 
w środowisku oświatowym, jak też
wśród rodziców i wychowanków. O wy-
sokiej jakości pracy dyrektorki i całego
grona pedagogicznego świadczy tytuł
„Szkoły z klasą”, sukcesy wychowanków

oraz znakomite wyniki testów kontrol-
nych zarówno w obecnym SP, jak 
i w poprzednim miejscu pracy – Zespole
Szkół im. Lotników Morskich. Od 8 lat
pracuje w Szkole Podstawowej nr 3.

Oprócz pracy dydaktycznej, Boże-
na Tatuśko zajmowała się działalno-
ścią społeczną, m.in. była inicjatorką
utworzenia Pływackiego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Neon”. Od
pierwszej edycji Budżetu Obywatel-
skiego jest w składzie zespołu ocenia-
jącego pomysły darłowian.

„Trójka” ma nową dyrektor 

komisja egzaminacyjna po dwugodzinnej pracy i nowa kandydatka na dyrektora
„Trójki”.

szkoła Podstawowa nr 3 w Darło-
wie w dniach 23 i 24 stycznia była

organizatorem Mistrzostw Powiatu 
w mini piłce siatkowej dziewcząt 
i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci. Na-
sze drużyny zajęły miejsca na podium.

W pierwszym dniu rywalizowały
dziewczęta. Do turnieju przystąpiły
cztery drużyny: SP1 Sławno, ZS Żuko-
wo, ZS Ostrowiec i gospodarz zawo-
dów – SP3 Darłowo. W zaciętej walce
w grupie finałowej z uczennicami ze
Sławna, nasze dziewczęta uległy. 

Zawodniczki grały bardzo dobrze,
prezentując swoje wysokie umiejęt-
ności siatkarskie. Walka sportowa jak
zwykle dostarczyła wielu emocji. Bra-
wa należą się naszym zawodniczkom
za dzielną walkę do końca. Wielkie
gratulacje dla dziewcząt.

Naszą drużynę reprezentowały:
Diana Siwek, Weronika Nowak, Hanna
Bagnucka, Amelia Stempnakowska,
Łucja Kaczyńska, Hanna Rynkowska,
Wiktoria Wieczorek, Maja Kubicka,
Hanna Jankowiak, Aleksandra Mosie-
wicz, Zuzia Bednarczyk i Pola Sapieja. 

W czwartek rywalizowali ze sobą
chłopcy. Na zawody dotarły zespoły 
z Niemicy, Żukowa, oraz Sławna i go-
spodarze z Darłowa. 

Zespół SP3 Darłowo wygrał
wszystkie spotkania. Końcowa klasy-

fikacja wyglądała następująco: I miej-
sce – SP 3 Darłowo, II – SP 3 Sławno,
III – SP Niemica, IV – SP Żukowo.

Brawa należą się wszystkim
uczestnikom turnieju w Darłowie. 
Każdy zespół walczył na parkiecie 
darłowskiego liceum. Wspólna rywa-
lizacja, spotkania koleżeńskie, a na
koniec mała niespodzianka i mecz

zwycięskiej drużyny SP 3 Darłowo 
z nauczycielami wszystkich zespołów
biorących udział w turnieju.

Skład: Bruno Bukowski, Dominik
Wójcik, Szymon Cybulski, Miłosz Mio-
duszewski, Kacper Kasprzykowski,
Wojtek Gręda, Aleksander Skok, To-
biasz Kopiński, Rafał Wawrzyniak,
Bartek Ordak.

sp NR 3 IM. KRóla ERyKa poMoRsKIEGo

Złoto dla chłopców, srebro dla dziewcząt 

13 lutego uczniowie zachęcali

do alternatywnej formy Walen-

tynek – ekologicznej akcji na rzecz

Ziemi. Wystarczyło przynieść kilka nie-
potrzebnych, zużytych baterii, aby
otrzymać słodki upominek i przyczynić
się do segregowania toksycznych od-
padów. Baterie są niezwykle szkodliwe
dla środowiska i stanowią odpady nie-
bezpieczne. Zawierają one szereg sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia czło-
wieka i dla środowiska. Akcja cieszyła
się bardzo dużym uznaniem wśród
uczniów, którzy chętnie się do niej
włączyli. Wszystkim chcącym pomagać
naszej planecie serdecznie dziękujemy.

sp NR 3 IM. KRóla ERyKa poMoRsKIEGo

EKoWalENTyNKI – EKoloGICzNa pRzERWa Dla zIEMI

Dziewczęta z „trójki”, 
po zaciętej walce w grupie 

finałowej z gimnazjalistkami 
z Darłowa i Pieszcza, zdobyły

wicemistrzostwo powiatu 
w piłce siatkowej dziewcząt
w ramach Igrzysk Młodzieży

szkolnej. 

Wraz z drużyną SP3 Darłowo
do turnieju przystąpiło jede-

naście drużyn: Gimnazjum Jarosła-
wiec, Gimnazjum Sławno, Gimnazjum
Darłowo, ZSS Darłówko SP1 Sławno,
SP3 Sławno, ZS Malechowo, SP Żuko-
wo, ZS Postomino, ZS Pieszcz.

Rozgrywki prowadzone w grupach

systemem każdy z każdym umożliwiły
zawodniczkom pełne zaprezentowa-
nie swoich możliwości siatkarskich.
Dziewczęta niesione własnym dopin-
giem, swoich rezerwowych i kibicu-
jących grały bardzo dobrze. Brawa na-
leżą się naszym zawodniczkom za
dzielną walkę, bo rywalizowały ze
starszymi rocznikami. Gratulujemy
również zawodniczkom zwycięskiej
drużyny z Miejskiego Gimnazjum 
z Darłowa.

Skład: Agata Furmańska, Zofia
Jarkowska, Oliwia Olejnik, Oliwia To-
masik, Julia Waluch, Wioletta Brzo-
zowska, Justyna Makowska, Kinga 
Kaczor, Angelika Szypulska i Kinga
Sierżant.

sp NR 3 IM. KRóla ERyKa poMoRsKIEGo

Uległy 
gimnazjalistkom

Uczniowie gimnazjum przygo-
towując się do Tłustego

Czwartku ćwiczyli pochłanianie przy-
smaków jedząc naleśniki. Szkolny
Dzień Naleśnika przyciągnął począt-
kującychi wytrawnych łasuchów, 
a było w czym wybierać. Usmażono aż
728 sztuk naleśników i podawano je 
z dżemem, nutellą, bananami i czeko-

ladą oraz kolorową posypką. Na śnia-
danie jedliśmy – naleśniki, na obiad 
– naleśniki i na kolacje były (dla od-
miany) też – naleśniki. Także darło-
wianie, którzy około 14 przechodzili 
w okolicach rynku, byli częstowani
naszymi pysznymi plackami. Dzięku-
jemy J. Lebieckiej za pomysł i pomoc
w organizacji. 

MIEjsKIE GIMNazjUM

DZień NALeśNiKA
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W Darłowskim ośrodku
Kultury członkowie koła 

modelarskiego chcą wykonać
model największej armaty

świata ,,Dory”, którą przed 
II wojną światową niemcy

zaczęli budować 
w Darłówku. 

– Będziemy robić model Dory,
który będzie miał ponad metr długo-
ści. Prace będą wykonywane zespoło-
wo przez młodych modelarzy, którzy
mają ukończone 12 lat. Jestem przeko-
nany, że wyjdzie to świetnie – mówi
nam Artur Hamerling, instruktor koła
modelarskiego w Darłowskim Ośrod-
ku Kultury. Jak zapowiada, samo skła-
danie modelu może potrwać nawet
rok czasu, a rozpoczną się już nieba-
wem. 

Czym tak naprawdę była Dora?
Była to gigantyczna armata o kalibrze
aż 800 mm. Jak podają źródła histo-
ryczne jej masa sięgała 1350 ton, do-

nośność 40 kilometrów. Przebijała
płyty stalowe o grubości 1,2 m. Dora
znajdowała się na terenie dzisiejszej
jednostki wojskowej w Darłówku.
Umiejscowiona była za gigantycznym
grzebieniowym murem, który należy
dziś do Sił Zbrojnych RP. 

– Mamy też pomysł, aby zrobić
model pierwszego mostu zwodzonego

w Darłowie. Docelowo miejscem eks-
ponowania tych wszystkich modeli
jest Muzeum Morskie w Darłówku.
Tam jest obecnie chyba jedna z naj-
większych wystaw modeli statków 
w Polsce. Te modele są małe, ale nie-
które z nich zdobyły medale na mi-
strzostwach Polski w modelarstwie 
– podkreśla Artur Hamerling. 

W Darłowie powstanie model największej 
armaty świata, czyli Dory 

Był oryginał, będzie makieta

już po raz kolejny burmistrz
wspólnie z dyrektorem Zarządu

Portu organizują Miejską Olimpiadę
Wiedzy o Bałtyku. Naczelną ideą
konkursu jest upowszechnianie
wśród młodzieży wiedzy o faunie,
florze i gospodarce Morza Bałtyc-
kiego oraz uwrażliwienie na aktual-
ne problemy ochrony środowiska
morskiego. Okazją do tego jest świę-
to Morza Bałtyckiego przypadające
na 22 marca.

Konkurs składa się z II etapów. Po-
ziomu szkolnego, podczas którego na-
stąpi wyłonienie trzech uczniów,
którzy będą reprezentowali szkołę 

w II etapie. Termin przeprowadzenia
eliminacji szkolnych wyznaczono do
12 marca. Sposób przeprowadzenia
eliminacji szkolnych jest dowolny.

W II etapie, 14 marca, w Miejskim
Gimnazjum im. S. Dulewicza, o godz.
13.00 odbędzie się finał miejski. Pole-
gać będzie na rozwiązaniu testu wy-
boru składającego się z 60 pytań 
w czasie 60 minut dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów oraz 80
pytań dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. W konkursie mogą wziąć
udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych.

MIEjsKa olIMpIaDa WIEDzy o MoRzU BałTyCKIM

KoLejNA eDYcjA

Burmistrz miasta Darłowo wrę-
czył uczniom stypendia motywacyjne 
i sportowe dla uczniów darłowskich
szkół. nagrodzono 350 uczniów.

W Szkole Podstawowa nr 3 
im. Króla Eryka Pomorskiego łącznie 
z klas IV-VIII wyróżniono 179 uczniów
za naukę i 55 uczniów za osiągnięcia
sportowe, w łącznej kwocie 34.175 zł.

W Miejskim Gimnazjum im. S.
Dulewicza nagrodzono uczniów klasy
III, 9 – stypendiami motywacyjnymi
oraz 15 – za osiągnięcia sportowe, 
w łącznej kwocie 4.575 zł.

W Zespole Szkół im. S. Żerom-
skiego 5 uczniów otrzymało sty-

pendia za naukę oraz 24 za osią-
gnięcia sportowe. Łącznie na kwotę
7.350 zł.

Wyróżnieni zostali również
uczniowie Społecznej Szkoły Podsta-
wowej im. Lotników Morskich.
Łącznie z klas IV-VIII oraz III Gimna-
zjum wyróżniono 63 uczniów za
naukę w łącznej kwocie 9.775 zł 

Po raz pierwszy po ponad dwu-
dziestoletniej przerwie, znów nagra-
dzano ósmoklasistów.

Serdecznie gratulujemy nagro-
dzonym i ich najbliższym życząc ko-
lejnych sukcesów w II półroczu roku
szkolnego 2019/2020. 

NAjLePSi 
NAGRoDZeNi

WPrzedszkolu Nr 2 im. Janiny
Porazińskiej w Darłowie tra-

dycyjnie w każdej grupie świętowano
Dzień Babci i Dziadka. Rodzice chęt-
nie pomogli w organizacji i upiekli
ciasta. Dzieci zaś miały okazję wy-
stąpić przed specjalną publicznością 
i z ogromem uczuć zaprezentowały
program artystyczny oraz obdarowały
bliskich upominkami wykonanymi
własnoręcznie. 

Współcześni dziadkowie zupełnie
nie pasują do wizerunku tych sprzed
lat – uprawiają sporty, chodzą na im-
prezy, uczestniczą w różnych warsz-
tatach. Są aktywniejsi, zdrowsi, dlate-

go inaczej spędzają czas z wnukami.
Często organizują z nimi wycieczki
rowerowe, chodzą na basen, na space-
ry czy też do kina. W dużym stopniu
mają udział w wychowaniu swoich
wnuków i dlatego są bohaterami ich
dzieciństwa. Bywa też tak, że miesz-
kają daleko, ale nie potrafią odmówić
kochanym wnukom i stawiają się
zgodnie z zaproszeniem, punktualnie.
Najcenniejszym prezentem jest za-
wsze wspólnie spędzony czas, dlatego
zawsze warto zaprosić babcię i dziad-
ka.

maria knapińska

W karnawale, w karna-
wale, mamy wszędzie same

bale! Karnawał nie omija
także przedszkoli. Przecież

każdy lubi muzykę, zabawę,
niezależnie od wieku. 

Wpiątek, 25 stycznia, znikły
gdzieś wszystkie dzieci,

a pojawiły się księżniczki, królewny,
wróżki, motylki, biedronki, czarowni-
ce. Nie zabrakło super bohaterów 
– Spidermanów, Zorro, Ninja, Super-
manów. Pojawili się piraci, bohatero-
wie Gwiezdnych wojen. Nad nimi czu-
wały służby dbające o bezpieczeństwo
– policjanci i policjantki, żołnierze 
i oczywiście służba zdrowia. Na sali,
zamienionej w zimową krainę, całe
towarzystwo przy wesołej muzyce, 
w rytm przebojów radiowych i filmo-
wych bawił klown, który czasem za-
mieniał się w pirata. Były także pa-

miątkowe zdjęcia w zimowej scenerii.
Także rodzice uwieczniali swoje po-
ciechy na smartfonach. Na koniec na
dzieci czekały w salach wielkie worki
pełne prezentów od Mikołaja. Ten bal

długo pozostanie w pamięci dzieci,
rodziców. Na kolejny musimy pocze-
kać znów cały rok!

BOżEna ciEchanOWska

pRzEDszKolE NR 2 

aCH, CO TO Był za BaL!

Na spotkanie noworoczne
przybyli specjalni goście. Byli

to emerytowani pracownicy przed-

szkola, Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, pionierzy Darłowa, inwalidzi,
renciści i inni zorganizowani senio-

rzy naszego miasta. Obecnością za-
szczyciła nas także sekretarz Urzędu
Miasta Darłowo Elżbieta Karlińska.
Obowiązki gospodarza placówki peł-
niła dyrektor Elżbieta Mielczarek-
-Waluch. Dzieci z grupy „Biedrone-
czek”, pod opieką nauczycielek Marii
Knapińskiej i Joanny Stefaniak,
przygotowały część artystyczną 
w formie teatralnej i muzyczno-
-tanecznej. Występy dzieci wywołały
u wszystkich zebranych wiele
uśmiechu i radości, komplementów 
i gromkich braw. Nie zabrakło ak-
centów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci wręczyły gościom upominki
wykonane przez przedszkolne gru-
py, a goście obdarowali dzieci słody-
czami i owocami.

maria knapińska

pRzEDszKolE NR 2 

NoWoRocZNe SPotKANie 

pRzEDszKolE NR 2

Święto Babć 
i Dziadków
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– Czy gra Pan w karty?

– Oj! Nie!? Nie jestem karciarzem.

– Nigdy Pan nie grał?

– No tak. Zdarzało mi się w młodo-
ści. A najczęściej grałem w dzieciń-
stwie z kolegami z podwórka przy
Rynkowej 11.

– To wie Pan co to oczko?

– Tak, to taka prosta gra, w której
dobiera się karty aby mieć 21 punk-
tów. A dlaczego Pan pyta?

– Ponieważ wygrał Pan oczko.
W wyniku ostatnich wyborów
po raz piąty mieszkańcy 
Darłowa wybrali Pana 
na nową, tym razem 5-letnią 
kadencję. Gdy Pan ją ukończy
w 2023 roku, to będzie Pan 
pełnił funkcję 21 lat. Czyli
oczko.

– Nie dzielmy skóry na niedźwie-
dziu. Na razie rzeczywiście „na licz-
niku” mam siedemnasty rok pełnie-
nia tej zaszczytnej funkcji burmi-
strza królewskiego miasta Darłowa.

– I sporo osiągnięć...

– Nie będę zaprzeczał. Gdyby było
inaczej to pewnie darłowiacy wy-
braliby kogoś innego na gospodarza
swojego miasta. Rzeczywiście w cią-
gu tego okresu, który pokrywa się 
z 15-leciem członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej udało się
znacznie zmodernizować i unowo-
cześnić Darłowo oraz „podnieść 
z kolan”. Pamiętajmy, że w XXI wiek
Darłowo wchodziło z potężnym 
sięgającym 50% bezrobociem po
upadku w latach 90. państwowych
przedsiębiorstw, takich jak „Kuter”,
„Famarol” czy „Alka”. Dziś jesteśmy
w zupełnie innym miejscu, bo 
w wielu dziedzinach w Darłowie
brakuje rąk do pracy.

– Te cztery pańskie minione
kadencje to kilkaset milionów
złotych z różnych funduszy 
– głównie unijnych – zainwe-
stowanych w infrastrukturę
publiczną Darłowa ale również
dziesiątki a może setki milio-
nów warte inwestycje prywat-
ne. W efekcie powstały nowe
hotele. ośrodki wczasowe, fa-
bryki. Co dalej?

– Ta olbrzymia praca, która została
wykonana głównie przez darłowski
samorząd i inne instytucje publicz-
ne, zbudowała solidny fundament
pod rozwój Darłowa w XXI wieku. 
W tym symbolicznym gmachu
mamy na silnym fundamencie zbu-
dowaną nawet pierwszą kondygna-
cję. Mam przekonanie, że teraz ini-
cjatywa jest głównie po stronie 
inwestorów prywatnych. To oni 
w ciągu najbliższych 5-10 lat muszą
dobudować „kolejne piętra”.

– A samorząd?

– Rolą samorządu jest im w tym po-
magać.

– Jak Pan to widzi?

– Główną dziedziną gospodarki Dar-
łowa na najbliższe kilkadziesiąt lat
będzie z pewnością przemysł tury-
styczny. To nowe hotele, resorty,
domy wczasowe czy apartamen-
towce mogą przyciągnąć do Darło-
wa większą liczbę turystów i w ślad
za tym większe pieniądze dla darło-

wiaków i budżetu miasta. Ale musi-
my być elastyczni i wychodzić na-
przeciw oczekiwaniom inwestorów
i turystów. A ci chcą wypoczywać
jak najbliżej plaży, najchętniej z wi-
dokiem na morze. Powinniśmy im
to umożliwić, ułatwić. Jeśli tego nie
zrobimy jako samorząd, to jest ry-
zyko, że ci inwestorzy, a w ślad za
nimi spodziewane korzyści finan-
sowe, trafią gdzie indziej. Pamiętaj-
my, że nie jesteśmy samotną wyspą.
Polska ma ponad pół tysiąca kilo-
metrów wybrzeża i wielki głód in-
westorów.

– Jak konkretniej samorząd
może pomagać inwestorom?

– Na przykład zmieniając, zgodnie 
z ich oczekiwaniami, miejscowe
plany zagospodarowania prze-
strzennego. Oczywiście z poszano-
waniem wartości przyrodniczych,
historycznych i kulturowych. Jed-
nak czasami trzeba wybrać czy chce-
my mieć ciastko, czy je zjeść. Jeśli

chcemy mieć więcej turystów i wię-
cej pieniędzy, które za nimi idą, to
musimy się zdecydować na przy-
kład na to, żeby zezwalać na budo-
wę wysokich budynków w miej-
scach dotąd niezabudowanych.
– Powiem banał: pusta, niezabudo-
wana działka należąca do samo-
rządu na ogół nie przynosi mieszkań-
com Darłowa żadnych korzyści, ale
jeśli ten teren ktoś zabuduje, to za-
czyna płacić do budżetu miasta po-
datki i tworzy mniejszą czy większą
liczbę miejsc pracy w trakcie budo-
wy i eksploatacji tego budynku.
– Popatrzmy na to, co dzieje się 
w Europie. Europejczycy, w tym Po-
lacy, uwielbiają wypoczywać w no-
woczesnych, o wysokim standar-
dzie kompleksach turystycznych. 
Z południem Europy, Turcją czy
Egiptem nie wygramy z pewnością
licytacji na wysoką temperaturę,
ale tym bardziej musimy dążyć do
powstawania u nas nowoczesnych
obiektów turystycznych z basena-
mi, salami konferencyjnymi, re-

stauracjami i widokami na morze.
Takimi walorami będziemy mogli
przyciągnąć coraz bardziej wyma-
gających turystów z Polski i Europy.
W dużej części ludzi starszych, dla
których upały południa nie są
atrakcyjne, a nasz umiarkowany
klimat, połączony z wysoką jakością
oferty, będzie optymalny.
Powtórzę – rozwój przemysłu tury-
stycznego to nasza główna szansa.
Kolejne „piętra” w tym wspólnie bu-
dowanym gmachu powinna wybu-
dować branża turystyczna. Bardzo
realne jest by w ciągu najbliższych
5-10 lat powstało tysiąc nowych
mieszkań hotelowych i apartamen-
towych, głównie w Darłówku.

– Często powtarzał Pan, że no-
woczesne Darłowo musi twar-
do stać na dwóch nogach. Jed-
ną jest turystyka, a drugą...?

– ... To port i działalność okołopor-
towa. Przez ostatnie lata udało się
nasz wielofunkcyjny port zmoderni-

Cieszmy się
z OsiąGnięć, 
DBaJmy 
O pRzyszłOŚć
z burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem
rozmawia Leszek Walkiewicz

zować i powiedzmy wprost – wręcz
ocalić! Gdyby nie mądre działania
samorządu jeszcze w latach 90. pole-
gające na komunalizacji portu i już
za mojej kadencji – olbrzymie in-
westycje portowe – to tego portu
mogłoby już w praktyce nie być.
Gdyby samorząd nie zdecydował się
odkupić kluczową część portu han-
dlowego i następnie udostępnić go
inwestorom – to nie mielibyśmy 
w ostatnich latach rekordowych
przeładunków. W 2018 roku do por-
tu zawinęło ponad sto statków han-
dlowych.

– Mamy w granicach portu
utworzoną w 2015 roku pod-
strefę Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. 15 hek-
tarów wolnych terenów, ale 
inwestorów brak...

– Pomimo naszych starań i zabie-
gów rzeczywiście do tej pory nie
udało się pozyskać do strefy żadne-
go inwestora. Mam jednak nadzieję,
że to w najbliżych latach się zmieni.

– Na czym opiera Pan to prze-
świadczenie?

– Wielką szansą dla portu w Darło-
wie jest koncepcja budowy elek-
trowni wiatrowych na Bałtyku. Są
deklaracje kilku firm, głównie 
państwowych – stworzenia gigan-
tycznych farm wiatrowych do 2030
roku. Darłowski port może w tych
planach odegrać rolę portu pomoc-
niczego, zarówno na etapie budowy
jak i późniejszej eksploatacji tych
elektrowni wiatrowych. To będzie
oznaczało usadowienie się w porcie
nowych firm i nowych miejsc pracy
w przemyśle portowo – energetycz-
nym. Jako samorząd trzymamy
rękę na pulsie, ale w tej kwestii je-
steśmy zależni od polityki państwa.
Rozwój portu w Darłowie, bądź jego
brak – będzie uzależniony od tego
jak szybko i na jaką skalę zaczną
być budowane morskie elektrownie
wiatrowe.
Rozwój branży turystycznej, o której
mówiłem wcześniej bardziej zależy
od nas. Rozwój portu – mniej. 
W sprawach portowych musimy 
ciągle borykać się również z admini-
stracją rządową przypominając, że
falochrony leżące w gestii Urzędu
Morskiego w Słupsku wymagają pil-
nej przebudowy. Dzięki interwencji
naszej spółki Zarządu Portu Mor-
skiego udało się też powstrzymać
niedobre dla naszego portu zapisy
przygotowywanej przez Minister-
stwo Gospodarki Morskiej strategii
rozwoju portów morskich do 2030
roku. Jakaś „niewidzialna ręka” 
w ministerstwie próbowała nas wy-
gumkować z mapy szczególnie istot-
nych dla gospodarki morskiej por-
tów regionalnych. Ale, powtórzę 
– dzięki interwencji Zarządu Portu
przywrócono korzystne dla Darłowa
zapisy.

– A jak układają się miastu re-
lacje z Urzędem Marszałkow-
skim? 

– Nie będę się rozwodził: na piątkę.
Zarówno marszałek Olgierd Geble-
wicz jak i wicemarszałek Tomasz
Sobieraj doskonale znają Darłowo 
i rozumieją nasze potrzeby. Zawsze
mogę na nich liczyć, choćby dwa
przykłady z ostatnich miesięcy,
świadczące o dobrej współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim 
w Szczecinie: uruchomienie cało-
rocznego połączenia kolejowego na
trasie Sławno – Darłowo, czy prze-
budowa DW 203 w kierunku Ustki. 
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Burmistrz Miasta Darłowo
OGłasza pRzeTaRGi UsTne nieOGRaniCzOne na spRzeDaż:

� 5 marca 2019 roku, godzina 8:00, nieruchomości gruntowej
niezabudowanej o łącznej powierzchni 4442 m2, położonej
w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy:
Nadmorskiej 18 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/23 
i Nadmorskiej 20 oznaczonej numerem geodezyjnym
343/40. 
Cena wywoławcza netto 900 000 zł cena netto za 1 m2

– 202,61 zł. 
Wadium w kwocie 45 000 zł należy wpłacić na konto ban-
kowe do dnia 27 lutego 2019 r. 

� 5 marca 2019 roku, godzina 9:30, nieruchomości gruntowej
niezabudowanej o powierzchni 2248 m2, położonej w ob-
rębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo przy ulicy
Nadmorskiej 26, oznaczonej numerem geodezyjnym
343/27.
Cena wywoławcza netto 480 000 zł, cena netto za 1 m2

– 213,52 zł. 
Wadium w kwocie 24 000 zł należy wpłacić na konto ban-
kowe do dnia 27 lutego 2019 r.

� 19 marca 2019 roku, godzina 9:00, nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej o łącznej powierzchni 4066 m2 (0,4066
ha), położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer

2 przy ulicy: Nadmorskiej 2 oznaczonej numerem geodezyj-
nym 174/21 o powierzchni 1973 m2 i Nadmorskiej 4 oznaczo-
nej numerem geodezyjnym 174/22 o powierzchni 2093 m2, 
Cena wywoławcza netto 840 000 zł, cena netto za 1 m2

– 206,59 zł. 
Wadium w kwocie 42 000 zł należy wpłacić na konto ban-
kowe do dnia 13 marca 2019 r.

� 19 marca 2019 roku, godzina 10:30, nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej o łącznej powierzchni 4155 m2 (0,4155
ha), położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer
2 przy ulicy: Nadmorskiej 6 oznaczonej numerem geode-
zyjnym 174/23 o powierzchni 2080 m2 i Nadmorskiej 8
oznaczonej numerem geodezyjnym 174/24 o powierzchni
2075 m2. 
Cena wywoławcza netto 840 000 zł, cena netto za 1 m2

– 202,17 zł. 
Wadium w kwocie 42 000 zł należy wpłacić na konto ban-
kowe do dnia 13 marca 2019 r.

� 2 kwietnia 2019 roku, godzina 9:00, nieruchomości grun-
towej niezabudowanej przy ulicy: Nadmorskiej w obrębie
ewidencyjnym nr 2, nieruchomość oznaczona numerem
geodezyjnym 174/20 o powierzchni 5448 m2. 

Cena wywoławcza netto 2 250 000 zł, cena netto za 1 m2

– 413,00 zł. 
Wadium w kwocie 112 500,00 zł należy wpłacić na konto
bankowe do dnia 27 marca 2019 r.

� 2 kwietnia, godzina 10:30, nieruchomość przy ulicy: Nad-
morskiej – oznaczona numerem geodezyjnym 401 o po-
wierzchni 7913 m2. 
Cena wywoławcza netto 3 499 000,00 zł, cena netto za 1 m2

– 442,18 zł. 
Wadium w kwocie 175 000,00 zł należy wpłacić na konto
bankowe do dnia 27 marca 2019 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Darłowo, nieruchomości położone są na terenie zabudo-
wy usług turystycznych, apartamentowych i apartamentowo-
mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA.
a jej przeznaczenie to: zabudowa usług turystyki – hotel, zabu-
dowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastrono-
mia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni
sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej,
dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z po-
kojami wypoczynkowymi, usługi sportu i rekreacji.

T
egoroczne imprezy, odbywa-
jące się pod patronatem Arka-
diusza Klimowicza – burmi-

strza Darłowa, zostały przygotowane
przez: Darłowski Ośrodek Kultury im.
Leopolda Tyrmanda, Muzeum Zamek
Książąt Pomorskich, Miejską Bibliote-
kę Publiczną im. Agnieszki Osieckiej,
Darłowskie Centrum Wolontariatu,
Klub Sportowy M&W Stocznia Darło-
wo, UKS „Orlik” Miejską Świetlicę
„Bezpieczna Przystań”, Zespół Szkół
im. S. Żeromskiego.

Bogata oferta tegorocznych ferii
zimowych sprawiła, że każdego dnia
można było wybrać dla siebie coś
szczególnie interesującego.

Darłowski Ośrodek Kultury orga-
nizował zajęcia dla dzieci i młodzieży
w pięciu miejscach. W kinie „Bajka”
odbywały się bezpłatne spektakle 
teatralne (uczestniczyło w nich 520
osób) i seanse filmowe, w których 
wzięło udział 616 widzów. 

W pracowni ceramicznej „Zapie-
cek” przy lepieniu cudeniek z gliny
prowadzonych przez Agnieszkę Goz-
dalską uczestniczyło 80 dzieci. W za-
jęciach zorganizowanych w siedzibie
DOK, w pracowni modelarskiej pro-
wadzonej przez Artura Hamerlinga 
i plastycznej, pod kierunkiem Anny
Przybytniak-Grabowskiej, bawiło się 
i doskonaliło swoje umiejętności wiele
dzieci. W tym samym miejscu odby-
wały się również warsztaty taneczne
zorganizowane przez Dariusza Chim-
kę, warsztaty teatralne, wokalne i do-
skonalenie umiejętności w break–
dance prezentowanych przez instruk-

tora Marcina Grzybowskiego, które
cieszyły się wielką popularnością. 

W siedzibie Darłowskiego Cen-
trum Wolontariatu w ośmiu trzygo-
dzinnych zajęciach każdorazowo
uczestniczyło około 15 dzieci. Zajęcia
tematyczne związane z pieczeniem
ciast, malowaniem, wyrobem biżute-
rii, filcowaniem na mokro prowadziła
Anna  Przybytniak-Grabowska , 
a warsztatami teatralnymi pokiero-
wał Krystian Hałat.

W zamku Książąt Pomorskich
warsztaty rzeźbiarskie poprowadził
Janusz Obidziński, zabawy z czasów
Leonarda da Vinci – Dariusz Sendal,
zajęcia z zamkowych tajemnic kustosz
Konstanty Kontowski, warsztaty arty-
styczne Karol Matusiak, gry zamkowe
– Krystian Hałat, a malowanie obra-
zów Ela Juszczyk. W zajęciach na zam-
ku brało udział od 12 do 16 osób.

Ferie zimowe w miejskiej Świetli-
cy Środowiskowej „Bezpieczna Przy-
stań” były bogate w różnorodne za-
jęcia. W czasie ferii na zajęciach meto-
dą decoupage tworzyły piękne zimowe
domki i wzięły udział w konkursie pla-
stycznym pn. „Bezpiecznie spędzamy
ferie zimowe”. Pod tym samym ha-
słem prowadzono zajęcia z funkcjona-
riuszem darłowskiej policji. Ponadto
dzieci uczestniczyły w zajęciach kom-
puterowych i w grach oraz zabawach
świetlicowych. W ramach wyjazdów
odwiedzono kino „Bajka” oglądając 
seanse filmowe. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach lepienia z gliny figurek 
w pracowni ceramicznej „Zapiecek”,
zajęciach kulinarnych, szukano talen-

tów artystycznych oraz prowadzono
turnieje w tenisa stołowego i w grach
planszowych jak np. w chińczyka. 
W ramach wyjazdów odwiedzono 
Aquapark, kręgielnię.

Darłowskie ferie zimowe na spor-
towo odbywały się w hali sportowej
Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskie-
go w Darłowie. Zajęcia rozgrywki 
i turnieje w piłce siatkowej osobno dla
chłopców i dziewcząt w poszczegól-
nych rocznikach prowadzili trenerzy
z Klubu Stocznia Darłowo i nauczycie-
le wychowania fizycznego.

Natomiast zajęcia i rozgrywki 
w piłce nożnej dla żaków i poszczegól-
nych roczników od 2004 do 2013 pro-
wadzili trenerzy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Orlik. Łącznie zajęcia
miały miejsce przez ponad 70 godzin 
i wzięło w nich udział około 1500
uczniów. Miejska Biblioteka Publiczna
w Darłowie im. Agnieszki Osieckiej
podczas tegorocznych ferii zimowych
zorganizowała spotkanie z przedsta-
wicielem policji na temat bezpiecze-
ństwa oraz edukowała dzieci w spor-
tach zimowych i tajemnic zimy z wy-
korzystaniem książek. Podczas
zorganizowanych spotkań dzieci 
wzięły udział w zajęciach z rysunku,
stworzyły swoje własne maski karna-
wałowe, przygotowały się do Walen-
tynek, a także ułożyły autorską legen-
dę o darłowskim smoku – wszystko 
w klimacie literacko-plastycznym.

Dziękujemy wszystkim organizato-
rom i uczestnikom. Zapraszamy za rok!

LEszEk WaLkiEWicz 

podsumowanie darłowskich ferii zimowych 

Ferie bez nudy
pożegnaliśmy ferie zimowe – trwały od 28 stycznia do 10 lutego. W Darłowie
osiem instytucji, klubów i stowarzyszeń włączyło się w organizowanie zajęć dla
dzieci oraz młodzieży. największym powodzeniem ciszyło się jednak lodowisko
miejskie, które odwiedziło 2560 osób.

Ferie w Darłowskim centrum Wolontariatu 

Ferie w zamku książąt pomorskich 

Lodowisko



Dar³owski O�rodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 
ZAPRASZA 

BREAK DANCE
Marcin Grzybowski Informacje i zapisy: 

tel. 512 373 710 
Miejsce: Dom Kultury , ul. Sk³odowskiej 44

CERAMIKA:
Informacje i zapisy: Agnieszka Gozdalska 
tel. nr 518 558 520
Miejsce: ZAPIECEK , ul. Rzemie�lnicza 3

MODELARSTWO:
Informacje i zapisy: Artur Hamerling 
tel. 502 701 410
Miejsce: Dom Kultury , ul. Sk³odowskiej  44

PLASTYKA:
Anna Przybytniak-Grabowska

tel. 668 508 066
Miejsce: Dom Kultury, ul. Sk³odowskiej 44

Informacje i zapisy: 
TANIEC:
Informacje i zapisy: Dariusz Chimko 
tel. 530 839 511
Miejsce: Dom Kultury , ul. Sk³odowskiej  44

Ponadto zapraszamy na zajêcia artystyczne: 

Dar³owo ul. Morska 56 

www.kino.darlowo.pl

01.03. g. 15:50 3D dubbing
02 15:50 2D dubbing
03 15:50 3D dubbing
06 15:50 2D dubbing
07 15:50 3D dubbing

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

01 18:10 
02 18:10
03 18:10
06 18:10
07 18:10

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

01 20:25
02 20:25
03 20:25
06 20:25
07 20:25

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

.03. g. 

PERKUSJA 
Informacje i zapisy: Miros³aw Chojnacki
tel. 505 133 832
Miejsce: Dom Kultury, ul. Sk³odowskiej 44

(NOWO�Æ):

01.03. godz. 12.00  8. Otwarte Mistrzostwa Pomorza Break Dance, 
                            Sala gimnastyczna Z.S.M. wstêp wolny

08.03. godz. 18.00  DZIEÑ KOBIET w Kinie BAJKA - koncert tenora Andrzeja Kubackiego, 
                            bilety 15 z³, do nabycia na stronie  oraz w kasie kina

15.03. godz. 13.00 Widowisko taneczne DIFFERENT WORLD, Kino BAJKA, bilet 5 z³ 

16.03. godz. 17.00 SI£A KOBIET - monodram o Marilyn Monroe, wystawa projektów ubrañ, 
                                spotkanie autorskie z Natalia Ho³owni¹, dyskusja o feminizmie, fragment spektaklu 
                                Agaty Dyczko, og³oszenie wyników konkursu fotograficznego „Dar³owianki w obietywie, 
                                aukcja obrazów Agnieszki Gawron. Kino BAJKA, wstêp 15 z³  

30.03. godz. 20.00 „Somebody’s Quartet” (Norwegia) 
                           Poci¹g do Jazzu,  Jazz Club Bagatella, bilety 25 z³

www.kino.darlowo.pl

Wydarzenia
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Na spotkaniu w Starostwie 
Powiatowym w Sławnie orga-

nizatorzy imprez biegowych podjęli
decyzję o kontynuacji i rozwoju Festi-
walu Biegowego Powiatu Sławieńskie-
go.

Ustalono także terminy prawie
wszystkich tegorocznych biegów
wchodzących w skład Festiwalu:

– .... 04 – Bieg Kasi Koenig 
(Gm. Sławno),

– 01.05 – Bieg Bogusława X 
(Gm. Postomino),

– 18.05 – Bieg Święców (M. Sławno),
– 24.08 – Bieg Bez Spiny (Gm. Ma-

lechowo),
– 09.11 – Bieg Niepodległości 

(M. Darłowo),

stronę sPortoWą reDagUje 
anDrZej racHWalsKI

J
ak na każdym obozie stylu
Ashihara Karate uczestnicy 
poznawali nowe kombinacje 

i techniki, nie zapominając o dosko-
naleniu tych, które poznali do tej
pory. Zajęcia prowadził główny szko-
leniowiec Polskiej Organizacji Ashi-
hara Karate – shihan Dariusz Winiar-
ski 6 dan z Darłowa. Program zimo-
wego szkolenia obejmował trening
takich sztuk walki jak: Ashihara Ka-
rate, Kick-Boxing, Ju Jitsu i Kobudo
(nunchaku, tonfa, kalaki, kij-bo).
Wiele miejsca na treningach poświę-
cono nauce prawidłowego skracania
dystansu, wykorzystania uników,
łączenia technik uderzeniowych 

z rzutami i dźwigniami – co jest bar-
dzo charakterystyczne dla stylu Ashi-
hara Karate. 

Nie zabrakło także walk sparingo-
wych formule full contact Karate,
Kick-Boxing i Grappling (rodzaj zapa-
sów). Zajęcia odbywały się dwa razy
dziennie i były niezwykle wyczerpu-
jące, ale dające wszystkim ćwiczącym
wiele satysfakcji. Swoje umiejętności
uczestnicy doskonali nie tylko w sali,
ale także na powietrzu. 

Na zakończenie czterodniowego
obozu Dariusz Winiarski przeprowa-
dził egzaminy na stopnie szkoleniowe
Ashihara Karate, Kick-Boxing i Kobu-
do. Wysoki poziom prowadzonych za-
jęć i duże zaangażowanie ćwiczących
zaowocowało świetnymi wynikami
egzaminu.

Kolejne tego typu szkolenie Pol-
skiej Organizacji Ashihara Karate za-
planowane jest w Darłowie w dniach
1-5 maja.

asHIHaRa KaRaTE 

zImoWy oBóz 
W Darłowie odbył się XXii zimowy Obóz ashihara karate dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych zorganizowany przez klub ashihara karate i Ju Jitsu i polską
Organizację ashihara karate. 

treninGi
Klub ashihara Karate i ji jitsu w Darłowie
zaprasza wszystkich sympatyków sztuk
walki na treningi w centrum sportowym
Herkules, ul. Wieniawskiego 10 a-14 B, 
w poniedziałki, środy, piątki,
godz.18.00. 
Informacje o klubie można znaleźć 
na stronie internetowej: 
http://www.ashihara-karate.afr.pl/dar-
lowo_klub.htm

instruktor Dariusz Winiarski podczas
prezentacji formy kata

Trening walki na worku

Marcin Adamów
Trenerem roku 2018
według kapituły „Głosu
koszalińskiego”. 

podczas uroczystej gali 
w Bursztynowym Pałacu 

w Strzekęcinie odebrał wyróżnie-
nie z rąk prezydenta Koszalina 

Piotra Jedlińskiego. To docenienie
wieloletniej pracy trenera w klubie
i kadrze Polski. 

W klubie, cały czas prowadzone
są nabory do szkółki kolarskiej,
gdzie zapraszamy dzieci w wieku 
od 11 lat – treningi prowadzi trener
Piotr Chatłas, oraz do grupy mło-
dziczek i juniorki młodszej – gdzie
treningi prowadzi trener Artur
Szarycz. 

BCM Nowatex ziemia 
Darłowska

sukces trenera

Kandydaci powinni spełniać kry-
teria określone w ustawie z dnia 18
sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach
wodnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
1482).

Zapewniamy:
– zakwaterowanie dla osób spoza

gminy i miasta Darłowo,
– codziennie ciepły posiłek,
– wynagrodzenie:
� ratownik bez stażu lub jeden se-

zon na plaży – 2.800,00 zł netto
� ratownik co najmniej 2 sezony na

plaży – 3.100,00 zł netto
� ratownik co najmniej 3 sezony na

plaży – 3.700,00 zł netto

Wymagane dokumenty: 
� podanie o pracę oraz CV (wraz 

z oświadczeniem kandydata 
o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych dla ce-
lów rekrutacyjnych),

� kopia zaświadczenia o ukończe-
niu i złożeniu egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym szkolenia 
ratowników wodnych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 21
czerwca 2012 r. w sprawie szko-
leń w ratownictwie wodnym,

� kopia zaświadczenia o ukończe-
niu kursu i złożeniu egzaminu 
z wynikiem pozytywnym w za-
kresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy i uzyskaniu tytułu ra-
townika zgodnie z Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 19

marca 2007 r. w sprawie kursu 
w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy,

� kopia legitymacji członkowskiej
potwierdzająca przynależność
lub dokument potwierdzający
członkostwo w podmiocie
uprawnionym do wykonywania
ratownictwa wodnego,

� kopia dokumentów potwierdza-
jąca posiadane doświadczenie
w wykonywaniu i pełnieniu obo-
wiązków ratownika wodnego na
akwenie otwartym,

� kopia dokumentów potwierdza-
jąca posiadane uprawnienia
przydatne w ratownictwie wod-
nym.

Dodatkowym atutem kandydatów
będzie doświadczenie w wykonywa-
niu i pełnieniu obowiązków ratownika
wodnego na kąpieliskach nadmor-
skich. 

termin i miejsce 
składania dokumentów: 

Dokumenty należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Plac
Tadeusza Kościuszki (pokój numer 1)
lub drogą elektroniczną na adres:
w.smigielski@darlowo.pl oraz
gkm@darlowo.pl do dnia 30 kwietnia
2019 r.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu
mają osoby deklarujące chęć zatrud-
nienia na cały sezon.

PRAcA DLA RAtoWNiKÓW WoDNYcH
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór 

na stanowisko ratownika wodnego 
na kąpieliskach nadmorskich w Darłowie. 
Praca na umowę zlecenie w okresie od 22 czerwca do 08 września 2019 r. 

KS STOCzNia Darłowo m&W zor-
ganizowała przy wsparciu Urzędu
miasta Darłowo dwa turnieje mini
siatkówki dziewcząt i chłopców, 
w kategorii „dwójki” i „trójki”. 

Było dużo wspaniałej zabawy,
były słodycze, dyplomy, medale, 

a przy okazji nauka gry w piłkę siat-
kową. 

W turniejach uczestniczyło ponad
siedemdziesiąt dzieci. Nad bezpieczeń-
stwem wypoczynku i dobrą zabawą
czuwali trenerzy: Tomasz Dassuj 
i Edmund Surdel.

Ferie z siatkówką

spORTOWe
pLOTeCzki
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Burmistrz Miasta Darłowo po-
wołał Miejską Radę Sportu na

kolejną pięcioletnią kadencję 2018-
2023. Członkami MRS zostały osoby
rekomendowane przez kluby i stowa-

rzyszenia sportowe prowadzące dzia-
łalność na terenie naszego miasta. Na
pierwszym posiedzeniu Rada wybrała
swojego przewodniczącego i jego za-
stępcę.

Aktualny skład Miejskiej Rady
Sportu to:
– Tomasz Breszka (Klub Biegacza 
„Darłowskie Charty”) – przewodniczący,
– Waldemar Śmigielski (MKS „Darło-
via”) – zastępca przewodniczącego,
– marek Wojniusz („Stocznia M&W”
Darłowo),
– Jerzy roszak (MUKS „Delfin”),
– marcin adamów (Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska”),
– Wojciech Polakowski (UKS „Orlik”
Darłowo),
– Kacper Skoneczny (Klub Bokserski
„Kontra” Darłowo”),
– Sylwester Kowalski (Akademia
Sportu „Kimura” Darłowo).

Przypomnijmy, że Miejska Rada
Sportu jest organem opiniodawczym 
i doradczym Burmistrza Miasta. Służy
wiedzą i doświadczeniem przy two-
rzeniu planów finansowych lub inwe-
stycyjnych w zakresie sportu i rekre-
acji. Jej celem działania jest rozwój
kultury fizycznej na terenie Miasta
Darłowo oraz integracja podmiotów
działających w tej sferze poprzez
współdziałanie i wymianę doświad-
czeń.

Miejska Rada sportu 

NoWA KADeNcjA

W
hali Liceum Ogólnokształ-
cącego w Darłowie w dniach
15-17 lutego odbył się finał

rozgrywek o mistrzostwo wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w piłce
siatkowej kadetów. W finale zespoły
rywalizowały w dwóch grupach (zgod-
nie z komunikatem ZZPS):

Grupa „C”: KS STOCZNIA Darłowo
M&W, SSP nr 1/UKS BRONEK Kosza-
lin, UKS OPP Kołobrzeg.

Grupa „D”: SMS MARATON Police,
DMKS DELFIN Darłowo, LMKS ŻAK-
ESPADON Pyrzyce

W półfinale KS STOCZNIA Darłowo
M&W zmierzyła się z LMKS ŻAK-
ESPADON Pyrzyce wygrywając 3:0
(25:23, 27:25, 26:24)

W finale naprzeciw stoczniowców
stanęli zawodnicy MARATON Police,
którzy pokonali naszych zawodników 0:3. 

– To bardzo duży sukces siatkarzy
Stoczni, który premiowany jest awan-
sem do ćwierćfinału mistrzostw Pol-
ski. Pokonując w rozgrywkach na

szczeblu województwa zespoły, które
działają w siatkarskich ośrodkach
sportowych świadczy, że praca szkole-
niowa, wychowawcza i organizacyjna
z dziećmi i młodzieżą w klubie, jest
prowadzona na wysokim poziomie.
Myślę, że sukces ten spowoduje jesz-
cze większe zainteresowanie piłką
siatkową. Bardzo dziękujemy kibicom,
którzy dopingowali nasz zespół. Jest to
ważny element sukcesu. Dziękujemy
także wszystkim, którzy pomagali 
w organizacji turnieju, a przede
wszystkim dyrektor Zespołu Szkół 
im. Stefana Żeromskiego w Darłowie
Joannie Witkowskiej, a także wszyst-

kim rodzicom. Mamy nadzieję, że 
w tym roku lista sponsorów wydłuży
się. Będzie to z pożytkiem przede
wszystkim dla dzieci i młodzieży,
która trenuję tę wspaniałą dyscyplinę
sportu jaką jest piłka siatkowa – pod-
sumował Edmund Surdel.

SPoNSoRZY
Dziękujemy sponsorom, którzy

wspierają finansowo działalność klubu.
Są to: Miasto Darłowo, Gmina Darłowo,
PPH „PIRS” sp. z o.o. Szczecin/Darłowo
Małgorzata Matyjaszczyk, PPU „PAK-
FISH” Rusko k. Darłowa Mieczysław
Puchała, FHU KARO Tomasz Wójcik,
Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo,
AVENA – Sycewice Sp. z o.o., Ryszard
Lampka, KRASNAL-EUROPARK sp. 
z o.o., Henryk Ukleja, s.c. Euro BIT Syl-
wia i Piotr Bucoń, General Elektric 
International SA Oddział w Polsce,
Przewóz Osób Marcin Witkowski
(MW-BUS), Stocznia Darłowo M&W sp.
z o.o. Marek Wojniusz i Piotr Mazurek 

treninGi
Zarząd klubu zaprasza na treningi piłki
siatkowej wszystkich, którzy chcą upra-
wiać piłkę siatkową. 
telefony kontaktowe do trenerów:
chłopcy – 509290923, 601634684,
509288353, dziewczęta – 669111604,
513104713, koordynator – 609920127

skłaD zEspOłu sTOczni: stoją od lewej: prezes ks sTOczni Darłowo m&W marek Wojniusz, trener andrzej łuczków, Gabriel
podlasiewski, Jakub Błaszczyk, łukasz krakowiak, Wojciech sobieraj – kpt. zespołu, kamil Jędraszczyk, Oskar Duda, prezes zzps
Dariusz Jagiełło, ii trener Edmund surdel. klęczą od lewej: krzysztof ciszek, Jakub chmielewski, sebastian Lech, Jakub surdel, alek-
sander Bednarczyk, maciej zbrojewski.

GaLeRia
piłkaRskiCH GWiazD

Jest to najlepsza ekipa piłkarzy w kategorii olbojów, jaką wydało darłowskie 
boisko. znakomici, wielu z przeszłością w iii lidze. prawdziwe gwiazdy. zdjęcie
oczywiście z kroniki sportu czesia Budnego z roku 1992. 
Bardzo charakterystyczne jest, że wszyscy mają co najmniej... wąsy. chociaż 
gołowąsami nie są.

Treningi pod okiem Mateusza
Kaźmierczaka, budowanie siły 

i wytrzymałości, szukanie uzupełnień
w składzie zespołu – tak wygląda tro-
chę nudny, ale konieczny etap w przy-
gotowaniu Darłovii do rundy rewa-
nżowej sezonu 2018/19. 

Przerywnikiem okresu przygoto-
wawczego są mecze sparingowe, 
a tych drużyna już kilka rozegrała. 
W pierwszym, jeszcze na poświątecz-
nej „świeżości”, porażka z IV-ligowym
Sokołem Karlino 1 : 4. Potem było już 
o wiele lepiej – 6 : 1 z Pogonią Połczyn,
5 : 1 ze Startem Miastko i 6 : 0 z Zefi-
rem Wyszewo.

Prawdziwym sprawdzianem formy
zespołu będzie starcie (2 marca przy
ul. Sportowej) w Pucharze Polski z Ra-
selem Dygowo (IV Liga). A potem run-
da rewanżowa.

Decyzją zarządy klubu i trenera
Kaźmierczaka do kadry zespołu do-
łączyło trzech nowych graczy. 

Rafał Lipiński (ur. 5.01.1993 r. 
w Bydgoszczy) – wychowanek Zawi-
szy Bydgoszcz, który występował w III
lidze w barwach Victorii Koronowo,

by po pół roku wrócić do I-ligowej 
Zawiszy Bydgoszcz, gdzie występował
w drugiej drużynie. W kolejnych la-
tach występował w trzecioligowych
Starcie Warlubie, Wdzie Świecie,
później w czwartoligowej Legii Chełm-
ża, a ostatnio w Gryfie Polanów, który
nie przystąpi w rundzie wiosennej do
rozgrywek ligowych. Od dwóch lat
mieszkaniec Darłowa, którego nomi-
nalną pozycją jest środek obrony. 

Bartłomiej Fastyn (ur. 5.01.1996 r.)
– wychowanek Arkadii Malechowo,
który następnie trafił do Bałtyku Ko-
szalin, gdzie występował na szczeblu
IV i III ligi. W bieżącym sezonie nie
występował w barwach koszalińskie-
go klubu. Nominalna pozycja – środek
pomocy. 

Krystian Babec (ur. 12.11.2000 r.) 
– młodzieżowiec. W rundzie jesiennej
zawodnik drużyny juniorów starszych
Gwardii Koszalin. Wcześniej zawod-
nik drużyn młodzieżowych Mechani-
ka Bobolice oraz Bałtyku Koszalin. 
W meczach sparingowych występował
zarówno na środku jak i prawej obro-
nie.

Darłovia buduje formę 
i skład

z notatnika trenera 

SreBrnI kaDecI
kadeci ks stoczni Darłowo m&W srebrnymi medalistami rozgrywek 
o mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego w piłce siatkowej
chłopców w sezonie 2018/2019. 

Od lewej: rafał Lipiński, Bartłomiej Fastyn i krystian Babec


