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Czekamy na ludzi dobrej
woli i wielkiego serca
Darłowskie Hospicjum zaprasza dzieci
przedszkolne, uczniów wszystkich szkół, grona
pedagogiczne oraz ludzi dobrej woli do udziału 
w kolejnej edycji akcji „Pola Nadziei”. Akcja
odbędzie się 7 kwietnia.

Pola Nadziei – to ogólno-
polska kampania mająca na
celu propagowanie idei wo-
lontariatu, niesienia pomocy
chorym i ich rodzinom. Pola
Nadziei, to święto wiosenne 
– kiedy przyroda budzi się do
życia, a wraz z nią rozkwitają
nasze nadzieje na lepsze 
jutro. Symbolem kampanii są
żonkile. Podczas akcji pozy-
skiwane są fundusze niezbędne do zapewnienia całodziennej opieki pacjen-
tom darłowskiego hospicjum. 

Żonkile są symbolicznym gestem podziękowań dla darczyńców. Celem 
akcji jest rozbudzenie świadomości społeczeństwa w trudnych tematach
śmierci, samotności czy ograniczeń fizycznych i umysłowych osób nieuleczal-
nie chorych. 

Zapraszamy przedsię-
biorców i wszystkich zaintere-

sowanych z miasta i gminy
Darłowo na szkolenie doty-

czące sezonowej działalności
gospodarczej. 

Odbędzie się ono 4 kwietnia, 
o godz. 10, w siedzibie Urzędu

Gminy w Darłowie. Prowadzić je będą
pracownicy Drugiego Urzędu Skarbo-
wego w Koszalinie.

Szkolenie obejmie zagadnienia:
– podatku od towarów i usług 

w działalności – mała gastronomia,
handel sezonowy, krótkookresowy 
wynajem kwater, rejestracja VAT, wy-
bór zwolnienia, ewidencjonowanie (re-
jestry, deklaracje), moment powstania
obowiązku podatkowego, podstawa
opodatkowania, stawki podatkowe, od-
liczenia podatku VAT od nabycia towa-
rów i usług, skutki braku ewidencji oraz
nierzetelnego prowadzenia ewidencji

VAT, obowiązki w zakresie Jednolitego
Pliku Kontrolnego,

– kasy rejestrujące tj. informacje
dotyczące obowiązujących terminów
rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu
i kwot podatku należnego, informacje
o ulgach i warunkach do otrzymania
ulgi przy zakupie kas rejestrujących,
skutki podatkowe i karne wynikające 
z nierzetelnego ewidencjonowania
sprzedaży lub nieewidencjonowania
sprzedaży w ogóle (sankcje, mandaty,
KKS),

– podatku dochodowego od osób 
fizycznych, działalność sezonowa (kar-
ta podatkowa, ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych – omówienie pro-
blemów rejestracji, obowiązków spo-
czywających na podatnikach związa-
nych z posiadaniem i prowadzeniem
stosownej ewidencji w powiązaniu 
z podatkiem VAT).

– obowiązki podatników wynikające
z przepisów ustaw podatkowych i san-
kcji za ich niedopełnienie.

Błędy kosztująW niedzielę, 24 marca, mieszkańcy
Darłowa włączyli się do ogólnoświato-
wej akcji społecznościowej #trashtag.
Chodzi o to, aby się spotkać w wyzna-
czonym miejscu i posprzątać je z zale-
gających śmieci, a na koniec pochwa-
lić się fotografią z zebranym „towa-
rem”. 

Ponad 50 osób z Darłowa ruszyło

więc do parku przy Zespole Szkół Mor-
skich w Darłowie, aby przywrócić to
miejsce do ładu i porządku. Rozdaliśmy
blisko 100 worków o pojemności 60 lit-
rów. Wśród odnalezionych „zgub” był
m.in. 50 calowy telewizor, fotele samo-
chodowe, lodówka, dwa telefony, czy
kilkumetrowa rura. 

Daniel Frącz, inicjator i pomysło-

dawca darłowskiej akcji, wręczył pu-
char Sebastianowi Jankowskiemu, któ-
ry wśród uczestników wykazał się
ogromnym poświęceniem wchodząc do
pobliskiego stawu i wyciągając z niego
to, co tam zalegało. 

Organizator dziękuje MPGK za po-
darowanie worków i odbiór zebranych
śmieci. Dziękujemy również bistro
„Mamy Kocioł” za zakup rękawiczek 
i dostawę pysznej ciepłej herbaty. 

Niebawem kolejne wyzwania!

Darłowskie ekowyzwanie

Obecność na największej im-
prezie dla żeglarzy i wodnia-
ków w Szwecji pozwoliła na

prezentację oferty darłowskiej mariny.
Doświadczenia nabyte podczas takich
wizyt służyć też będą systematycznej
poprawie jakości obsługi i wykorzysta-
niu potencjału miejsca, które na mapie
żeglarzy staje się coraz lepiej rozpozna-
walne. 

Udział w imprezie to efekt uczestnictwa
w projekcie South Coast Baltic, którego
miasto Darłowo jest partnerem. Dzięki
uczestnictwu w tym programie istnieje
możliwość m.in. promocji na skalę mię-
dzynarodową sieci marin znajdujących się
na wybrzeżu południowego Bałtyku oraz
wzbogacanie ofert poszczególnych marin. 

Efekt tej wizyty, to m.in. przygoto-
wywanie obecnie przez władze darłow-
skiego portu planu zakupów urządzeń 
i wprowadzenia działań modernizacyj-
nych, co pozwoli zwiększyć atrakcyj-
ność oferty dla żeglarzy. 

Efekty pojawią się już przed sezo-
nem żeglarskim – zapewniają przed-
stawiciele Portu Darłowo. 

Darłowo przyjazne żeglarzom
Byliśmy na targach żeglarskich w Szwecji „Allt för sjön is Sweden’s”. 
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Zamek Króla Eryka 
w Darłowie musiał ulec

wdziękowi kobiet w dniu ich
święta, 8 marca. 

Księżna Zofia, Elżbieta córka 
Kazimierza Wielkiego stanowiły

osnowę spotkania darłowskich amazo-
nek z mieszkankami Darłowa. 

Dzięki zaproszeniu dyrektora Zamku
członkinie klubu mogły w kameralnej
atmosferze spotkać się i przekazać za-

interesowanym trochę historii, eduka-
cji zdrowotnej, profilaktyki. Panie
podkreślają, że rozmowy od serca dają
energię pozytywną i potrzebną nie tyl-
ko w walce z chorobą, ale w codzien-
nym życiu. 

Pamiętajmy – bądźmy dobre dla
siebie, bądźmy piękne, mądre 
i zdrowe. Bądźmy Królowymi swoje-
go życia – przekonywały darłowskie
Amazonki które swoimi działaniami
dają namacalne świadectwo tym sło-
wom. 

Amazonki na Zamku
W marcu, w Darłowskim 

Centrum Wolontariatu 
oficjalnie zakończono i podsu-

mowano X edycję programu
Działaj Lokalnie. 

Przypomnijmy: dofinansowanie
na łączną kwotę 55.052,98 zł tym

razem otrzymało 10 beneficjentów. To
oczywiście nie jedyne środki, które po-
służyły na realizację pomysłów. Dodat-
kowe wsparcie finansowe poszczególni
realizatorzy wnieśli od siebie, a kwota
wkładu własnego wszystkich inwestycji
to blisko 30 tys. zł.

Dzięki tym środkom mogli zrealizo-
wać swoje projekty, które przede wszyst-
kim służyć mają lokalnej społeczności, 
a przy okazji wyzwalać pozytywną 
i dobrą energię. I tak m.in. udało się za-
gospodarować nowe przestrzenie publicz-
ne, wybudować nową wiatę, przeprowa-
dzić cykl warsztatów i zajęć, w tym tych,
które dbały o nasze zdrowie i kondycję. 

Na wczorajszym podsumowaniu 
beneficjenci jednogłośnie uznali, że
program Działaj Lokalnie to przede
wszystkim integracja społeczeństwa,

pobudzenie życia w małych środowi-
skach, wspólne plany… i dialog między-
ludzki, który to – podkreślali granto-
biorcy – jest wartością najwyższą. 

Kolejny nabór wniosków – już
wkrótce. Będziemy o tym informować. 

TeksT i fOTO – MagDa BuRDuk 

(Za)Działali Lokalnie za 85 tys. zł 

Działaj Lokalnie po raz kolejny wsparli: 
POC Partners – Marina Royale (partner 
generalny), Sanatorium Uzdrowiskowe
DUKAT Medical Spa Sp. z o.o., GZUP Sp. 
z o.o., MPGK Sp. z o.o., Fabryka Domów
Mobilnych i Szkieletowych Lark Leisure
Homes Sp. z o.o., P.H.U. Lauric Wiesław
Połczyński, Kompleks Wypoczynkowy Róża
Wiatrów BLEAK Sp. z o.o., Bałtycki Bank
Spółdzielczy w Darłowie.

WBursztyn Medical SPA&
Wellness w Bobolinie ba-
wiło się 180 osób o wiel-

kich sercach. Zabawę zorganizowało
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych w Darłowie. 

Podczas zabawy przeprowadzono 
licytacje m.in.: przejażdżek samocho-
dami, obrazów, rzeźb, zdjęć, kwiatów,
kosmetyków, szlachetnych trunków,
ceramiki, piłek, koszulek meczowych 

z autografami, rękawic bramkarskich,
upominków z masy perłowej, wyrobów
rękodzielniczych, pluszaków, płyt z au-
tografami. Zupełną nowością były vou-
chery na kurs nurkowania z Błażejem
Pruskim – instruktorem International
Diving Federation, kurs sternika moto-
rowodnego w Szkole Żeglarstwa MAGO-
LA oraz voucher na obiad z posłem 
Bartoszem Arłukowiczem. Wszystkie
osiągnęły czterocyfrowe kwoty! Naj-

wyższą – 4.500 zł – osiągnął obraz
przedstawiający darłowski Zamek wyli-
cytowany przez Leszka Klina. 

Dochód z balu będzie przeznaczony
na zakup specjalistycznego sprzętu re-
habilitacyjnego i pomocy terapeutycz-
nych dla podopiecznych Dziennego
Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycz-
nego w Darłowie.

DOR-T DaRłOwO

Bal 180 serc
2 marca, w ostatnią sobotę karnawału 2019, odbył się XXI Bal Charytatywny 
na rzecz podopiecznych Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego 
w Darłowie. 



Samorząd Darłowa czekał
do wiosny, aby ruszyć 

z pracami w ramach projektu 
„Zielone Darłowo”. 

We wszystkich wcześniej zapla-
nowanych miejscach prace

ruszyły pełną parą. W Darłówku 
Zachodnim (al. Sosnowa), w Darłowie
przy ul. o. Tynieckiego oraz św. Gertru-
dy i zbiorniku Inkula niebawem po-
wstaną parki i skwery miejskie – miejs-
ca wypoczynku i rekreacji mieszkańców
Darłowa. 

Zakończenie prac zaplanowano na
jesień tego roku. Będzie zatem jeszcze
okazja skorzystać w tych miejscach 
z uroków złotej polskiej jesieni. 
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Inwestycje
LikwiDują
DZiury
28 lutego burmistrz Darłowa – arka-

diusz Klimowicz podpisał umowę z Zakła-
dem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym
„Bernacki” z Koszalina, który wygrał
przetarg nieograniczony na wykonanie
„bieżących remontów cząstkowych masą
mineralno-bitumiczną „na gorąco” na
drogach miejskich.

W pierwszej kolejności zlecono do-
konanie napraw na ulicach: H. Wie-
niawskiego, K. Pułaskiego, Portowej, 
S. Reymonta, Kr. Eryka Pomorskiego,
Powstańców Warszawskich, oraz drogi
wewnętrznej do MOPS, ul. o. D. Tyniec-
kiego. Prace remontowe mają zostać
wykonane do końca marca 2019.

PowstAje
PoLomarket
W Darłowie, pomiędzy ulicami ks. Je-

rzego Popiełuszki, al. Jana Pawła II i spor-
tową, przy rondzie Pionierów Ziemi 
Darłowskiej rozpoczęto budowę POlO-
marketu. 

Działkę pod jego budowę, o po-
wierzchni 4502 metrów kwadratowych
kupiła od miasta w przetargu nieogra-
niczonym w roku ubiegłym spółka,
wpłacając od razu do kasy miasta 1,8
miliona złotych. POLOmarket to polska
sieć sklepów spożywczych. Posiada
około 280 placówek na terenie całego
kraju. Budową POLOmarketu w Darło-
wie zajmuje się spółka komandytowo-
akcyjna ABRAVA. 

Jak nas informuje koordynator pro-
jektu i kierownik budowy Kamil Kraś
zakończenie inwestycji i oddanie jej do
użytku klientom planuje się jeszcze
przed rozpoczęciem sezonu letniego 
w 2019 roku.

wytyczone i częściowo już zrealizowane aleje spacerowe przy inkuli. Plac budowy w okolicy kościoła św. gertrudy.

U W A G A !  P R Z E TA R G I !

Burmistrz Miasta Darłowo
INfORmUjE, O OgłOsZONyCH PRZETaRgaCH UsTNyCH NIEOgRaNICZONyCH Na ZByCIE NIERUCHOmOśCI 

gRUNTOwyCH POłOżONyCH w DaRłOwIE:
� 2 kwietnia, od godziny 9:00

– przy ul. Nadmorskiej, obręb 2, działka ewidencyjna numer
174/20, o powierzchni 5448 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.250.000,00 
Wadium w wysokości 112.500,00 należy wpłacić do 27 marca 2019 roku
– przy ul. Nadmorskiej, obręb 2, działka ewidencyjna numer

401, o powierzchni 7913 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 3.499.000,00 
Wadium w wysokości 175.000,00 należy wpłacić do 27 marca

2019 roku
Przeznaczenie: zabudowa usług turystyki – hotel, zabudowa

apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi
podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 
100 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki 
z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypo-
czynkowymi, usługi sportu i rekreacji.
� 16 kwietnia, od godziny 9:00

– przy ul. Makowej 22, obręb 7, działka ewidencyjna numer
25/10 o powierzchni 1381 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 135.300,00
– przy ul. Makowej 18, obręb 7, działka ewidencyjna numer 25/12

o powierzchni 1375 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 134.700,00
Wadium w wysokości 7.000,00 należy wpłacić do 10 kwietnia

2019 roku
Przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

W najbliższym czasie planowane są przetargi na sprzedaż 
w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości:
� Przy ul. Aleja Parkowa, działka ewidencyjna numer 60/45, 

o powierzchni 194 m2,
� Przy ul. Aleja Parkowa, działka ewidencyjna numer 60/49, 

o powierzchni 355 m2,
� Przy ul. Łososiowej 2, działka ewidencyjna numer 389, o po-

wierzchni 596 m2,
� Przy ul. Łososiowej 12, działka ewidencyjna numer 400, o po-

wierzchni 1103 m2,

� Przy ul. Łososiowej 10, działka ewidencyjna numer 381, 
o powierzchni 483 m2,

� Przy ul. Łososiowej 8, działka ewidencyjna numer 382, 
o powierzchni 320 m2,

� Przy ul. Łososiowej 6, działka ewidencyjna numer 383, 
o powierzchni 320 m2,

� Przy ul. Łososiowej 4, działka ewidencyjna numer 384, 
o powierzchni 510 m2,

� Przy ul. ojca Damiana Tynieckiego 5, działka ewidencyjna nu-
mer 137/1, o powierzchni 169 m2.

Informacje o ogłoszonych i planowanych przetargach znajdu-
ją się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie
www.darlowo.pl.

Ogłoszenie i warunki przetargu publikowane są na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl w Biule-
tynie Informacji Publicznej w zakładce zarządzenia Burmistrza, są
wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Zielone DArłowoZielone DArłowo

Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali pochodzący z Dar-
łowa poseł na Sejm RP – Bar-

tosz Arłukowicz, Elżbieta Karlińska 
– radna sejmiku województwa zachod-
niopomorskiego i sekretarz Miasta
Darłowo, Czesław Woźniak – przewod-
niczący Rady Miejskiej w Darłowie oraz
Barbara Nowacka ze stowarzyszenia
„Inicjatywa Polska”. 

– Głównym celem projektu było
stworzenie wystawy promującej prze-

miany infrastruktury turystycznej, 
jakie zaszły w Darłowie w ostatnich 15
latach. Chcieliśmy w ten sposób promo-
wać przestrzenie miejskie stworzone 
w ramach funduszy UE, a które są 
atrakcyjnie turystycznie. Wystawa nie
bez przypadku prezentowana jest na
darłowskim rynku, który jest miejscem
licznie odwiedzanym przez mieszkań-
ców i turystów – tłumaczy Artur Wej-
nerowski, inicjator wystawy.

Ważnym z punktu widzenia informa-

cyjnego jest fakt, że każde zdjęcie na wy-
stawie jest dodatkowo podpisane i tłuma-
czone na język niemiecki i angielski, co
umożliwi dotarcie z tą wiedzą także do
zagranicznych turystów – dodaje Artur
Wejnerowski. 

Pomysł i realizacja graficzna 
wystawy to zasługa Biura Promocji
Miasta i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Darłowie.
Za oprawę merytoryczną odpowiadał
Artur Wejnerowski, grafikę opracował

Daniel Frącz, a części zdjęć użyczyła
szefowa Biura Promocji – Magdalena
Burduk. Ponadto zdjęć użyczyli rów-
nież: Kazimierz Ziemlewski, Tomasz
Keler, Wojtek Kulig, Wiesław Połczyń-
ski, Bartosz Góral, Tomek Breszka, 
Sławomir Herman i Krzysztof Walków. 

Publikacja opracowana przez Miasto
Darłowo współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER”.

Darłowo w Unii Europejskiej

15 lat na wystawie
7 marca to dla Darłowa symboliczna data. Uznawana jest za Dzień Pioniera Ziemi Darłowskiej. Z tej okazji 
na darłowskim rynku otwarto pionierską, bo pierwszą tego typu wystawę plenerową poświęconą 15-leciu
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przemianom, które zaszły na przestrzeni tych lat w Darłowie.



Dworzec kolejowy zamieni
się w „Poczekalnię kultury”.

Burmistrz miasta ogłosił prze-
targ na tę inwestycję.

Budynek zostanie wyremontowa-
ny i dzięki temu zostanie nada-

na nowa, kulturalna funkcja dworcowi
kolejowemu, który z przyczyn natural-
nych przestał spełniać swoją pierwotną
rolę – wyjaśnia Arkadiusz Klimowicz
decyzję o niegraniczonym przetargu na
przekształcenie części darłowskiego
dworca kolejowego. 

Zadanie będzie dofinansowane po-
przez Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego w ramach Programu Ope-
racyjnego Rybactwo i Morze z Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego i Budżetu Państwa. 

Po remoncie i przebudowie zmieni
się sposób użytkowania budynku dwor-
cowego. Powstanie tam „Poczekalnia
Kultury”, która będzie spełniać rolę tzw.
trzeciej przestrzeni przyjaznej dla lo-
kalnej społeczności. 

Na powierzchni ok. 150 m2 planuje
się utworzenie zaplecza kuchennego,
pomieszczenia gospodarczego i toalet.

Na pozostałej przestrzeni około 100
metrów kwadratowych powstanie wie-
lofunkcyjne pomieszczenie, które ma
pełnić rolę sali wystawowej, odczytowej
z rzutnikiem i ekranem, spotkań i roz-
grywek np. szachowych, brydżowych
czy warcabowych. W poczekalni kultu-
ry, ozdobionej elementami o charakte-
rze morskim, będzie można również
obejrzeć telewizję, napić się kawy albo
herbaty lub poczytać prasę.

Remont i przebudowa pomieszczeń
mają być zakończone do końca wrześ-
nia 2019, a wyposażenie i przekazanie
do użytku do końca listopada br. 

w poczekalni o kulturze

WiadomościWiadomościsPołeCZeństwo
Marzec 2019 r. Nr 3 (165)4

Miasto Darłowo realizuje program po-
lityki zdrowotnej „Program zwiększania
dostępności do świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu rehabilitacji leczniczej
wśród seniorów 60+ mieszkańców Miasta
Darłowo”.

Aby zostać zakwalifikowanym do
uczestnictwa w programie należy być
mieszkańcem miasta w wieku powyżej
60 lat oraz posiadać odpowiednie, ak-
tualne skierowanie lekarskie. Skierowa-
nie wystawia lekarz rodzinny lub
uprawniony lekarz specjalista. Poten-
cjalny uczestnik programu, posiadający
wymagane skierowanie, uzyskuje de-
cyzję o zakwalifikowaniu się do wybra-
nego gabinetu rehabilitacji, z ogranicze-
niem możliwości skorzystania z maksy-
malnie 20 zabiegów rocznie przez
jednego pacjenta. Pacjent powinien

zgłosić się do gabinetu nie później niż
30 dni od daty wystawienia skierowania.

Zakres wykonywanych zabiegów:
krioterapia, laser, ultradźwięki, 

magnetronic, prądy diadynamiczne,
prądy TENS, jonoforeza z żelem, galwa-

nizacja, elektrostymulacja, interdyn,
ćwiczenia indywidualne. 

Serdecznie zapraszamy mieszkań-
ców miasta w wieku 60+ do skorzysta-
nia z darmowej i kompleksowej reha-
bilitacji!

Przyjdź i zapisz się w jednym 
z dwóch gabinetów rehabilitacyjnych. 

„PROFILAKTYKA I OPIEKA ZDRO-
WOTNA”, Agnieszka Piłat, ul. Św. Ger-
trudy 6, 76-150 Darłowo

DAR-ACTIVE Usługi Fizjoterapeu-
tyczne, Agata Kapczyńska-Gontarz, ul.
M.C. Skłodowskiej 32, 76-150 Darłowo.

DArmowA 
rehABilitAcjA

elektrownia na dachu 

Uroczystości rozpoczęła msza
święta w kościele św. Jerzego
w intencji pierwszych osad-

ników Ziemi Darłowskiej i mieszkań-
ców Darłowa. Odprawił ją proboszcz pa-
rafii MB. Częstochowskiej franciszka-
nin o. Wiesław Przybysz. Wzięły w nim
udział władze samorządowe, poczty
sztandarowe, kompania honorowa
szkoły morskiej, radni, przedstawiciele
służb mundurowych, harcerze, oraz
mieszkańcy. Po mszy nastąpił prze-
marsz jej uczestników z udziałem kom-
panii honorowej Marynarki Wojennej
na miejsce obchodów, położone na pla-
cu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
gdzie znajduje się Pomnik Zwycięstwa 
i obelisk Pionierów Ziemi Darłowskiej. 

Okolicznościowe przemówienia
wygłosili: prezes Klubu Osadników
Ziemi Darłowskiej Bożena Tomalak 
i poseł na Sejm RP Bartosz Arłukowicz.

Na tej doniosłej uroczystości, po sal-
wie honorowej kompanii Marynarki
Wojennej, złożono wiązanki kwiatów

pod obeliskiem poświęconym Pionie-
rom Ziemi Darłowskiej, przy którym
wartę honorową zaciągnęli funkcjona-

riusze Straży Granicznej. Wieńce 
i wiązanki złożyli m.in. poseł na Sejm
RP Bartosz Arłukowicz i Barbara 
Nowacka, przewodniczący Rady Miej-
skiej Czesław Woźniak i radna Sejmiku
Wojewódzkiego Elżbieta Karlińska,
przewodniczący Rady Powiatu Sła-
wieńskiego Tomasz Bobin, delegacje
Klubów Pionierów z Koszalina i Koło-
brzegu. Całą uroczystość poprowadził
Arkadiusz Sip – dyrektor Darłowskie-
go Ośrodka Kultury. 

Dalszy ciąg uroczystości był konty-
nuowany w ośrodku wczasowym Kor-
sarz, gdzie nastąpiło spotkanie pierw-
szych osadników z przedstawicielami
władz samorządowych. Na tę szczegól-
ną okazję DOK przygotował okoliczno-
ściowy program wokalno-muzyczny, 
w którym młodzi artyści: Karolina Ziół-

kowska, Antosia Stosik, Przemysław
Łopaciński i Ania Wojtkowska zapre-
zentowali zebranym swoje wokalne
możliwości nagrodzone gromkimi bra-
wami.

Darłowski Dzień Osadnika 
7 marca to święto Pionierów Ziemi Darłowskiej. jak co roku dzień ten obchodzono uroczyście, pamiętając o tych trudnych czasach 
i bohaterach powojennej codzienności. 

historia

7 marca 1945 roku do Darłowa, po walkach
pod Bukowem Morskim, wkroczyła 
Armia Czerwona i zdobyła miasto wraz 
z jego nadmorską dzielnicą Darłówko. 
Od tego czasu ziemia darłowska i jej miesz-
kańcy podlegali pod komendanturę 
sowiecką. Rosjanie wywozili stąd maszyny,
urządzenia, broń, żywność. Pisze o tym ro-
botnik przymusowy i następnie pierwszy
burmistrz Darłowa Stanisław Dulewicz 
w swoich pamiętnikach 

W ramach termomodernizacji dar-
łowskiego zabytkowego ratusza wymie-
niono okna i niektóre drzwi, a także in-
stalację centralnego ogrzewania z jed-
noczesnym montażem instalacji
wentylacyjnej z odzyskiem ciepła 
i chłodzeniem. Ocieplono również stro-
py, dach i ściany. W ramach tego pro-
jektu, na dachu sąsiadującej z ratuszem
szkoły zamontowano instalację foto-
woltaiczną o mocy 25 kilowatów. Wy-
produkowana w niej energia elektrycz-
na będzie wykorzystywana na potrzeby
budynku ratusza. Ponadto w ratuszu
wymieniono instalację elektryczną 
i zmieniono oświetlenie na ledowe, czy-
li energooszczędne. Takie rozwiązanie
przyczyni się do obniżki kosztów
ogrzewania i oświetlenia. 

Nakłady na wymianę oświetlenia 
i instalacji paneli fotowoltanicznych
wyniosły 315 tys. złotych.

kosztowała moderniza-
cja oświetlenia i foto-
woltaiki

315 tys. zł
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Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza
nabór na stanowisko ratownika wodne-
go na kąpieliskach nadmorskich w Dar-
łowie. Praca na umowę zlecenie w okre-
sie od 22 czerwca do 8 września 2019 r. 

Zapewniamy:
– zakwaterowanie dla osób spoza

gminy i miasta Darłowo,

– codziennie ciepły posiłek,
– wynagrodzenie: ratownik bez sta-

żu lub jeden sezon na plaży (2.800,00
zł); ratownik co najmniej 2 sezony na
plaży (3.100,00 zł), ratownik co najmniej
3 sezony na plaży (3.700,00 zł netto). 

Szczegóły na www.darlowo.pl

PrACA DLA rAtownikÓw woDnyCH

wicemistrzowie
regionu 

Wczwartek, 7 marca, chłopcy 
z SP 3 Darłowo na Igrzyskach

Dzieci w Połczynie Zdroju, w turnieju
finałowy w mini siatkówkę zdobyli dru-
gie miejsce. W zawodach uczestniczyli
zwycięzcy powiatów. 

Zawodnicy rywalizowali systemem
„każdy z każdym” do 2 wygranych se-
tów. Już w pierwszym meczu doszło do
pojedynku faworytów turnieju, chłopcy
z „Trójki” walczyli z zespołem SP 1 Ko-
szalin. Bardzo zacięty mecz na wysokim
poziomie sportowym, walka po obu
stronach siatki o każdą piłkę, poświęce-
nie i mecz zakończony minimalną po-
rażką zespołu z Darłowa 1:2. 

Kolejnym przeciwnikiem darłowian
był zespół SSP Szczecinek. W meczu

tym chłopcy zrehabilitowali się i wy-
grali 2:0, prezentując wysoki poziom na
zagrywce oraz w polu, walcząc i podbi-
jając wszystkie możliwe piłki. 

W ostatnim meczu turnieju SP 3
Darłowo spotkało się z gospodarzami
turnieju SP Połczyn Zdrój. Zawodnicy
wyszli na to spotkanie bardzo skoncen-
trowani i pewni swego wygrywając 2:0.
Wszystkim chłopcom z SP 3 Darłowo

należą się duże brawa za postawę w ca-
łym turnieju i wywalczenie awansu do
półfinału wojewódzkiego. 

Skład drużyny: Dominik Wójcik, 
Rafał Wawrzyniak, Bruno Bukowski,
Wojciech Gręda, Bartosz Ordak, Miłosz
Mioduszewski, Tobiasz Kopiński, Szy-
mon Cybulski, Marcel Barancewicz,
Wiktor Wieczorek, opiekun – Remi-
giusz Wiernicki. 

SP Nr 3 Im. Króla EryKa POmOrSKIEgO

ZS Im. S. ŻErOmSKIEgO 

HEjtOWI „NIE”!
W ostatnim tygodniu lutego 

w szkole trwały Dni Bezpiecznego 
Internetu. Młodzież uczestniczyła 
w spotkaniach, rozmawiano o hejcie 
w mediach i życiu codziennym, o kwes-
tiach moralnych, etycznych i prawnych.
Gośćmi byli Wojtek Kulig, dziennikarz
Głosu Koszalińskiego, Paweł Breszka,
absolwent liceum, przedsiębiorca i radny
Rady Miasta Darłowo oraz przedstawi-
ciel policji w Darłowie. 

W szkole odbył się również kon-
kurs multimedialny na temat znajomości
zabezpieczeń, programowania i nety-
kiety.

DySKUtOWalI 
O SmOgU 
Przez kilka dni młodzież zajmowała

się w sposób szczególny zagadnieniami
smogu oraz walki z nim. Wraz z zapro-
szonymi gośćmi młodzi ludzie dowie-
dzieli się jak powstaje smog i na czym
polega wprowadzanie układów kongre-
gacyjnych. Uczniowie poznali zalety
ciepła systemowego oraz zasady racjo-
nalnego korzystania z energii.

W czasie trwania zajęć uczniowie
dowiedzieli się, że najlepszym sposobem
na likwidację niskiej emisji i smogu 
w miastach jest podłączanie budynków
do sieci ciepłowniczej i ogrzewanie
mieszkań ciepłem systemowym.

„13 i Przyjaciele” została laureatem
XXX Festiwalu Piosenki Harcerskiej 
i Patriotycznej „Zielona Nuta” w To-
maszowie Mazowieckim w kategorii
piosenki żołnierskiej i patriotycznej. 

Było ciężko, ale dali radę. Tym bar-
dziej, że konkurencja była duża, bo na
scenie wystąpiło około 50 zespołów. „13
i Przyjaciele” zaprezentował utwory:
„Miasto 44” oraz „Dziewczyna z grana-
tem”. 

Zespół wystąpił w składzie: Artur
Hamerling (gitara), Mariusz Iwko (gita-

ra), Kinga Kaczor (ukulele, śpiew), 
Nadia Iwko (cajon, śpiew), Zuzanna
Rychlewska (śpiew), Patrycja Tarnionek
(śpiew), Milena Kiełek (śpiew). 

Dodatkowo Jury XXX Festiwalu wy-
różniło Nadię Iwko drugim miejscem 
w kategorii piosenki harcerskiej i tury-
stycznej za wykonanie piosenek „Tes-
tament” i „Wędrowiec” oraz Patrycję
Tarnionek w kategorii piosenki żoł-
nierskiej i patriotycznej za zaprezento-
wanie piosenek „Dobosz” i „Jest taki
kraj”. 

Szkolny Klub Wolontariusza włą-
czył się w ogólnopolską akcję charyta-
tywną pod hasłem „Ubrania do odda-
nia”, jej celem było zebranie jak naj-
większej ilości używanej odzieży, aby
zbudować studnię w Czadzie. Odbył się

szkolny happening zachęcający mło-
dych ludzi do pomocy. 1 kilogram 
odzieży oznaczał przekazanie jednej
złotówki na studnię w Czadzie. Udało
nam się zebrać 285 kg ubrań, czyli 285
złotych.

ZS Im. S. ŻErOmSKIEgO 

ubrania na wodę 

Aleksandra Smętek ( kl. II LO) i Ka-
mil Michalski (kl. III technikum) zos-
tali tegorocznymi stypendystami na-
grody Prezesa Rady Ministrów.

22 lutego w Kuratorium Oświaty 
w Koszalinie odbyło się uroczyste wrę-

czenie dyplomów stypendystom Preze-
sa Rady Ministrów. Dwoje uczniów 
naszej szkoły zostało docenionych 
za osiągnięcie wyróżniających wyników
w nauce w zeszłym roku szkolnym. Ser-
decznie gratulujemy!

ZS Im. S. ŻErOmSKIEgO 

stypendia od premiera 
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Przedszkolaki gościły
Leszka Walkiewicza, którego
opowieści okazały się piękną

lekcją historii i patriotyzmu na
miarę przedszkolaka. 

Bardzo ważnym elementem pracy
wychowawczo-dydaktycznej 

w przedszkolu jest edukacja regionalna,
poznanie swojej „małej ojczyzny”. Stwa-
rza się warunki, aby uczyć dzieci pat-
riotyzmu poprzez poznawanie i zrozu-
mienie otaczającego świata, jego kultu-
ry, rozbudzanie szacunku i otwartości
do swojego miasta, regionu i Ojczyzny. 

Doskonałą metodą zdobywania wie-
dzy jest bezpośredni kontakt z ciekawy-
mi ludźmi. W ramach współpracy 
z Urzędem Miasta Darłowo zorganizo-
wano więc spotkanie starszych przed-
szkolaków z Leszkiem Walkiewiczem 

– pasjonatem lokalnej historii, założy-
cielem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej, podróżnikiem i żeglarzem.

Pan Leszek przekazał dzieciom w przy-
stępny sposób historię Darłowa. Mówił
między innymi o początkach miasta, 
o tym, czym zajmowali się darłowiacy
dawniej, o darłowskim herbie, zabytkach 
i mieszkańcach Zamku Książąt Pomorskich,
o czasach wojennych i współczesnych.
Przypomniał także o 100-leciu Polski Nie-
podległej, o cechach prawdziwego patrioty. 

Dzieci zadawały pytania: Skąd się
wzięła nazwa Darłowo? Co to jest Święta
Ziemia? Kiedy była II wojna światowa?
Kiedy Polska wstąpiła do Unii Europej-
skiej? Na zakończenie dzieci z grupy
„Biedronek” zaśpiewały piosenkę 
„Darłowo” i zaprezentowały wiersz 
„W Darłowie”, autorstwa M. Knapińskiej.

MaRia knaPińska

PrZEDSZKOlE Nr 2 

Historie pana Leszka UDaNy DZIEń BEZ ZaBawEK 
Czy można bawić się bez

zabawek?! Przed takim 
wyzwaniem stanęły dzieci 

z grupy trzylatków „Słone-
czek”. I pokazały, że potrafią!

Przygotowania do dnia bez zaba-
wek trwały od dłuższego czasu.

Przy pomocy rodziców dzieci groma-
dziły materiały wtórne, które mogły
być wykorzystane do zabawy. 

W poniedziałek, 18 marca, dzieci za-
stały swoją salę inną niż zwykle. Brak
zabawek w sali sprowokował maluchy
do innego zorganizowania sobie wolne-
go czasu, zachęcił do zabaw z wyko-
rzystaniem materiałów wtórnych. Do
ich dyspozycji były zgromadzone
wcześniej pudła kartonowe, kleje, taś-
my klejące, butelki, rolki po papierze
toaletowym, ręcznikach papierowych,
patyczki, sznurki, gazety, ścinki mate-

riałów – wszystko to, co uważane jest
za bezużyteczne. Jeden dzień takich za-
jęć okazał się za krótki. Dzieci wykonały
lornetki, czapki i samoloty z papieru.
Wspólnie w grupach udało się stworzyć
domek i czołg na gąsienicach.

„Dzień bez zabawek” to sposób na
urozmaicenie zajęć w przedszkolu. Uczy

dzieci kreatywności i pomaga rozwijać
wyobraźnię. Ponadto uczy współdziała-
nia, pracy w grupie, przełamywania lę-
ków i pokonywania nieśmiałości. Dzieci
poznają radość z tworzenia i osiągają
satysfakcję z uzyskanych rezultatów.

gRażyna Dulewicz

PrZEDSZKOlE Nr 2

internet bez tajemnic 
Nauczycielki podejmują szereg

działań z dziećmi, aby wy-
kształcić w nich umiejętności bezpiecz-
nego i odpowiedzialnego korzystania 
z Internetu. W różnorodny sposób

uwrażliwiają wychowanków na zagro-
żenia związane z korzystaniem 
z Internetu, a także elementy pozytyw-
ne, np. wartościowe gry edukacyjne czy
traktowanie komputera jako narzędzia

do poszerzania wiedzy. Przykładem
mogą być zabawy i zajęcia z zakresu
przeciwdziałania agresji elektronicznej
(cyberprzemocy) oraz alternatywnych
form spędzania wolnego czasu. 

W najstarszych grupach odbyły się
pogadanki, dyskusje, rozmowy. Dzieci
miały okazję odgrywać role w różnych
formach teatralnych, słuchać opowia-
dań, układać wyrazy i zdania z klocków
literowych, wspólnie tworzyć plakaty 
i znaki stop cyberprzemocy, wykony-
wały indywidualne prace plastyczne.
Oto niektóre tytuły: „Nie cyberprzemo-
cy”; „Niebezpieczne Sieciuchy”; „Wir-
tualny przyjaciel – oszust”; „Unikamy
gier pełnych przemocy”; „Korzystamy 
z gier edukacyjnych”; „Świat prawdziwy 
– świat wirtualny”; „Sposoby spędzania
wolnego czasu”.

MaRia knaPińska

sP nr 3 IM. Króla eryKa POMOrsKIegO

wyróżnieni
uczniowie

Uczniowie szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie wzięli udział w Ogólnopolskim
Konkursie Fizycznym i Matematycznym „Pingwin 2018”. Znane są już wyniki 
i możemy poinformować, że dwóch uczniów uzyskało wyróżnienia.
Wyróżnienie z fizyki otrzymał Mateusz Król – uczeń klasy VIII z dorobkiem 
52 punktów. Wyróżnienie z matematyki przypadło uczniowi klasy V – Kacprowi 
Kasprzykowskiemu, który uzyskał 53 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdo-
bycia w konkursie wynosiła 60.
To ogromny sukces i duma dla naszej szkoły. serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom osiągniętych wyników.

wiosna, wiosna, wiosna ach to ty… 

Wczasie przerw międzylek-
cyjnych uczniowie mieli
możliwość rozwiązania

psychotestów, mających uświadomić im
czy potrafią sobie radzić ze stresem. Do
specjalnie przygotowanej z tej okazji
urny mogli wrzucać swoje pomysły na
odstresowanie się. Większość uznała, że
najlepiej udać się na spacer, uprawiać

sport np. jazdę na rowerze, rolkach,
spotkać się z przyjaciółmi, posłuchać
muzyki. Inni proponowali czytanie
książek, rysowanie, grę na komputerze
czy instrumencie muzycznym, sen, me-
dytację czy wypicie zielonej herbatki.
Nieliczni zaproponowali zakupy, oglą-
danie seriali telewizyjnych czy śpiewa-
nie pod prysznicem oraz taniec.

Podczas lekcji z wychowawcą klasa
7c przygotowała plakaty, na których za-
prezentowała co ich stresuje, jakie
mogą być skutki stresu oraz podała
swoje sposoby na odstresowanie się.
Plakaty posłużyły jako dekoracja w cza-
sie trwającej akcji.

MOnika kOsOwska

SP Nr 3 Im. Króla EryKa POmOrSKIEgO

Światowy Tydzień Mózgu
Od 12 do 15 marca trwał w szkole Tydzień mózgu. akcja ma na celu popularyzację
wiedzy o mózgu i jego działaniu. Zainicjowały ją nauczycielki biologii – monika
Kosowska i chemii – Barbara Kalinowska.

Przedszkolaki z Przedszkola Przy szkole wyszły na Rynek powitać nadchodzącą wiosnę.

Dzieci z darłowskich przedszkoli 21 marca powitały wiosnę – symbol rodzącego
się życia i młodości.

Wiosna potrwa do 21 czerwca, kiedy to nadejdzie lato. Zmieniamy czas z zimo-
wego na letni w ostatnią niedzielę marca (tj. w nocy z 30 na 31 marca, przestawiając
zegarki z godziny 2 na 3). Śpimy krócej, ale za to dzień mamy dłuższy. 

I oby takich dłuższych i słonecznych tej wiosny nam nie brakowało.
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SKaNDyNaWSKI
SKłaD 

Somebody Quartet zagra 30 marca
(sobota) w Darłowie. Sprawcą tego cie-
kawego połączenia muzyków jest nor-
weski gitarzysta i kompozytor Svein
Rikard Mathisen. Wydał dwie płyty ze
swoją grupą Somebody’s. Muzyka
Mathisensa najlepiej opisuje rytmicz-
ny, współczesny jazz skupiający się na
otwartości w improwizacjach, czystej 
i dobrej melodii oraz świetnej interak-
cji zespołu, który jest wyjątkowo zgra-
ny po kilku latach wspólnego koncer-
towania.

Svein Rikard Mathisen to nie tylko
doskonały gitarzysta o gustownych
pomysłach improwizacyjnych, wyra-
zistym dotyku i wyważonym brzmie-
niu, ma również znakomite walory
kompozycyjne. 

To współczesny jazz, tak dobry
jak to tylko możliwe. Koncert odbę-
dzie się w „Klubie Wampira” (podda-
sze przy Karczmie Rzymskiej) 
w Darłowie w dniu 30 marca (sobota)
o godz. 20:00. 

Bilety w cenie 25 zł można zarezer-
wować na stronie FB Pociągu do Jazzu
lub zakupić przed koncertem. Organi-
zator – Fala Kultury, wydarzenie
wspiera Darłowski Ośrodek Kultury

OcEaN FaNFarE
Koncert będzie częścią trasy promu-

jącej nową płytę, która ukaże się 4 kwiet-
nia, a dzień później, czyli 5 kwietnia, 
o godz. 20, zespół zagra w darłowskiej
Bagatelli. Ocean Fanfare komentuje
efekt cieplarniany swojej nowej trylogii.
Zespół rozpoczął nagrywanie trylogii
Third Nature. Pierwszy rozdział zatytu-
łowany First Nature ukaże się 4 kwietnia
nakładem Duńskiej wytwórni Barefoot
Records. Przepełniona akustycznym
brzmieniem kwartetu jazzowego płyta,
oddaje cześć różnorodności w przyro-
dzie. Dziko występujące współbrzmienie
i harmonia, balansowane lirycznością 
i melancholią. Zespół zapowiada, że na
przestrzeni kolejnych dwóch lat, będzie
tworzyć pławiąc się w spontanicznej
kompozycji, teoriach wziętych z ekono-
mii, efektach gitarowych, programowa-
niu i partyturach graficznych.

Skład zespołu to Tomasz Dąbrow-
ski – trąbka, Sven Dam Meinild – sa-
ksofony, Richard Andersson – bas, 
Peter Bruun – perkusja.

Bilety w cenie 25 zł do nabycia 
w Bagatelli. Możliwość rezerwacji na
stronie FB Pociąg do Jazzu lub zakupu
przed koncertem. Organizator – Fala
Kultury, wydarzenie wspiera Darłow-
ski Ośrodek Kultury.

mamy 
Pociąg do jazzu

Wzięło w niej udział 150 wolon-
tariuszy ze Szkoły Podstawo-

wej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego,
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lot-
ników Morskich w Darłówku, Zespołu

Szkół Morskich w Darłowie oraz Zespo-
łu Szkół im. Stefana Żeromskiego. Do-
datkowo akcję wsparł jednoosobowy
sztab Daniela Frącza, a także liczni lu-
dzie dobrej woli, którzy chcieli wziąć

udział w WOŚP 2019. Darłowo ogólno-
polską akcję zasiliło kwotą 65 tys. zł.

Podczas spotkania Arkadiusz Kli-
mowicz podziękował wszystkim osobi-
ście wręczając także drobny upominek.

PoDsuMowAno woŚP 2019
W piątek, 15 marca, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie

uroczyście podsumowano tegoroczną darłowską Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

W Miejskim Gimnazjum
odbył się finał 5. edycji miej-

skiego konkursu edukacyj-
nego „Wiedza o Bałtyku”. 

Do testu przystąpiło po trzech
najlepszych uczniów z 6 miej-

skich szkół. Uczniowie szkół podstawo-

wych i gimnazjów mieli do rozwiązania
60 pytań, głównie z biologii i geografii
Morza Bałtyckiego, choć także pojawiły
się pytania z historii, w której Bałtyk
odegrał decydującą rolę. W tej kategorii
zwycięzcą okazał się Jakub Tarkowski
ze Społecznej Szkoły Podstawowej im.
Lotników Morskich przed Zuzanną Ku-
riatą z Miejskiego Gimnazjum i Patry-

kiem Krzemińskim ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskie-
go.

Ze szkół ponadgimnazjalnych do
testu przystąpili reprezentanci 2 szkół.
W ich przypadku trzeba było rozwiązać
test składający się z 80 pytań. Na tym
poziomie pojawiły się też pytania z że-
glarstwa. Najlepszym znawcą Bałtyku
okazał się Dominik Otowski z Zespołu
Szkół im. S. Żeromskiego, przed Kami-
lem Pasternakiem z Zespołu Szkół Mor-
skich i Kamilem Michalskim z Zespołu
Szkół im. S. Żeromskiego.

BałTyK BEZ TajEmNIC 22 lutego, w słoneczne piątkowe po-
południe, wolontariuszki z Miejskiego
Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie – Ola Stasiak, Roksana
Górska, Martyna Strzelecka, Gosia
Mazuś, Ula Piłat, Dominika Fiedoro-
wicz, Julia Czarnuch, Julia Lech oraz
Ewa Maj pod opieką Anny Kwiatkow-
skiej wzięły udział w wiosennych po-
rządkach w darłowskim hospicjum. 

Ich praca polegała na myciu okien
w całym budynku. Była to też okazja
do odwiedzenia walczących samotnie
z cierpieniem ciężko chorych pacjen-
tów. 

Wolontariuszki okazały duże
wsparcie, otaczając dodatkową opieką
pensjonariuszy. Młodzież usłyszała
wiele dobrych i ciepłych słów podzię-
kowania.

mIEjSKIE gImNaZjUm Im. St. DUlEWIcZa

wIOsENNE 
PORZąDKI 

Dzisiaj uczennice naszego
gimnazjum podjęły się tru-
du uświadamiania ekolo-

gicznego. Projekt #FridayForFuture
pokazuje, że młodzi ludzie są świado-
mi zagrożeń klimatycznych i potrafią
zaangażować się w walkę z nimi. Bada-
nia uświadamiają nam, że globalne

ocieplenie klimatu pokaże nam swoje
zgubne skutki już za 12 lat! Dosięgnie
nas fala upałów, powodzie ale i także
ograniczenie wody pitnej. Młodzież
wie, że małe kroki dla nas, są wielkimi
dla naszej planety. 

Akcję młodzieżowego protestu kli-
matycznego rozpoczęła 15-letnia

Szwedka, która namalowała transpa-
rent na kawałku kartonu i usiadła na
chodniku pod szwedzkim parlamen-
tem. Protestowała przeciwko ignoro-
waniu przez dorosłych zmian klimatu. 

Na początku była sama. Nie spodzie-
wała się, że w ciągu niespełna roku
zmieni świat.

mIEjSKIE gImNaZjUm Im. St. DUlEWIcZa

Klimatyczny strajk
15 marca na całym świecie dziesiątki tysięcy uczniów i uczennic wyszło na ulice,
walcząc o swoją przyszłość. młodzież naszego gimnazjum także zauważa
problemy klimatyczne i postanowiła zorganizować akcję uświadamiającą lokalną
społeczność. 

19 lutego, w czasie rozgrywek w Po-
stominie, szkolny zespół szczypiornia-
ka zajął III miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Powiatu w Piłkę Ręczną
Chłopców. Opiekunem zespołu jest El-

wira Romaniuk. Skład drużyny: Filip
Walków, Dominik Janowiak, Oskar Ko-
ciński, Stanisław Rynkowski, Karol
Synkiewicz, Adrian Tyfel, Michał Wi-
dawski i Krystian Włodarczyk. Brawo!

sukces 
gimnazjalistów
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Pracowite dni karateków
W Centrum Sportowym

Herkules w Darłowie odbyło
się szkolenie ashihara karate

i kobudo dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. 

Wszkoleniu uczestniczyli za-
wodnicy ashihara karate 

z Koszalina, Morąga, Dobiesławia, Do-
masławic, Jeżyczek, Iwięcina i Darłowa.
Poznawali nowe kombinacje i techniki 
i  doskonalili te, które poznali do tej pory.
Zajęcia prowadził główny szkoleniowiec
Polskiej Organizacji Ashihara Karate 
– shihan Dariusz Winiarski z Darłowa. 

Na zakończenie szkolenia – shihan
Dariusz Winiarski przeprowadził egza-
miny na stopnie szkoleniowe 6-3 kyu
kobudo dla sześciu zawodników. 

Wysoki poziom prowadzonych zajęć
i duże zaangażowanie ćwiczących za-

owocowało świetnymi wynikami egza-
minu. Kolejne tego typu szkolenie Pol-
skiej Organizacji Ashihara Karate 
z udziałem zawodników z Pomorza 
i Śląska zaplanowane jest w Darłowie 
w dniach 1-5 maj br.

zapraszaMy na 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: 
www.ashihara-karate.afr.pl/darlowo_klub.htm

KOLaRsKIE wyRóżNIENIa
Rok 2018 był bogaty w wyniki spor-

towe, a wyniki i medale na arenach
międzynarodowych ponownie zostały
zauważone przez Urząd Marszałkow-
ski. Wyróżniono najlepszych sportow-
ców i trenerów ubiegłego roku. Łącz-
nie 50 osób, w tym 29 zawodników 
i 21 trenerów. 

Wyróżnienia otrzymały 4 zawod-
niczki i 2 trenerów klubu Ziemia Dar-
łowska. Wyróżnień dokonywali marsza-
łek województwa zachodniopomorskie-
go Olgierd Geblewicz i wicemarszałek
Jarosław Rzepa. Ponadto Klub Kolarski
Ziemia Darłowska z rąk marszałka
otrzymał puchar za 4 miejsce w woje-
wództwie w klasyfikacji sportu mło-
dzieżowego we wszystkich dyscypli-
nach sportowych.

nagrody otrzymały:
– Marlena Karwacka (młodzieżowa

mistrzyni Europy w sprincie drużyno-
wym),

– Nikola Sibiak (pięciokrotna meda-
listka mistrzostw świata i mistrzostw
Europy juniorek w konkurencjach
sprinterskich),

– Marta Jaskulska (sześciokrotna
medalistka mistrzostw świata i mist-

rzostw Europy juniorek w konkuren-
cjach średniodystansowych i kolarstwie
szosowym juniorek)

– Nikola Seremak (medalistka mist-
rzostw świata w sprincie drużynowym
juniorek)

– trenerzy: Marcin Adamów i Artur

Szarycz. 
Puchar dla klubu odebrał prezes Za-

rządu Eugeniusz Adamów.
Klub Kolarski Ziemia Darłowska

składa serdeczne gratulacje dla nagro-
dzonych oraz wyrazy podziękowań dla
Urzędu Marszałkowskiego.

StyPENDIa 
SPOrtOWE

20 tysięcy złotych przeznaczył Arka-
diusz Klimowicz dla najlepszych spor-
towców na uhonorowanie ich pracy 
w 2018 roku. Uroczyste wręczenie na-
gród i stypendiów odbyło się w sali kon-
ferencyjnej darłowskiego ratusza. 

Rok 2018 był bardzo dobry dla dar-
łowskiego sportu. Zawodnicy darłow-
skich klubów sportowych zdobywali nie
tylko mistrzostwa makroregionu i wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, ale
także wielokrotnie zdobywali Puchary
Polski. Odnotować należy zdobycie
mistrzostwa Polski i Europy. Ponadto
reprezentantki darłowskiej Szkoły Tań-
ca Eweliny Nidzgorskiej w Mistrzo-
stwach Świata Fitness Fit-Kids & Fit-
ness Aerobic 2018 oraz V Grand Prix
Fitness zdobyły  złote i srebrne medale
w kilku konkurencjach.

Na podstawie wniosku Miejskiej
Rady Sportu Burmistrz Miasta Arka-
diusz Klimowicz przydzielił nagrody 
i stypendia zawodniczkom i zawodni-
kom za osiągnięcia sportowe w roku
2018.

Klub Kolarski  „Ziemia Darłowska”
(12.400 zł): Nikola Sibiak, Wiktoria Pi-
kulik, Daria Pikulik, Marta Jaskulska,

Kinga Witkowska, Laura Witkowska,
Sandra Schulz, Oliwia Marynka, Ale-
ksandra Kowalska, Marlena Karwacka,
Julia Dąbska, Wiktoria Ciszek, Nikola
Wielowska, Nikola Seremak.

UKS Ashihara Karate i Ju Jitsu (400
zł): Filip Perżyło, Szymon Hołub-Sa-
kowski. 

Akademia Sportu „Kimura” Darło-
wo (600 zł): Damian Kurpiewski, Mar-
cel Janiszewski, Tomasz Bartczak.

DMKS „Delfin” (800 zł): Jakub Biń-
kowski, Eryk Kozak, Oliwier Ignaczak,
Szymon Cybulski.

KS „Stocznia” Darłowo (4.000 zł):
Bruno Bukowski, Dominik Wójcik,
Aleksander Błaszczyk, Aleksander
Skok, Krystian Piórecki, Wiktor Wie-
czorek, Tobiasz Kopiński, Jakub Błasz-
czyk, Oskar Duda, Adam Fryc, Ale-
ksander Grosiak, Dawid Kostrzewiń-
ski, Łukasz Krakowiak, Krystian
Kurzel, Sebastian Lech, Krzysztof Pi-
łat, Gabriel Podlasiewski, Wojciech So-
bieraj, Hubert Wiernicki, Maciej Zbro-
jewski.

Szkoła Tańca S-TEN, fitness aero-
bic, (1.800 zł): Malwina Szczygieł, Mar-
tyna Szczygieł, Natalia Cichocka, Ale-
ksandra Perżyło, Maria Kowalska,
Anastazja Wac, Klaudia Świątkowska,
Lena Suszek, Amelia Kierszniewska.

Burmistrz nagrodził
najlepszych

Już wygrany w karnych mecz 
o Puchar Polski z IV-ligowym
Raselem Dygowo wskazywał na

znakomitą pracę trenera Kazimiercza-

ka. Grający ligę wyżej dygowianie, co
prawda wyszli na prowadzenie w 75
min. meczu, ale już po kilku chwilach
wyrównał niezawodny Sawicki. Karne
(na tym szczeblu Pucharu nie ma do-
grywki) zakończyły się naszym zwy-
cięstwem – dwa karne gości obronił 
Artur Śpiewak. Teraz czekamy na ko-
szaliński Bałtyk (III Liga).

Inauguracja ligi to spotkanie z Wie-
kowianką. Nasze było 5:1 na jesieni, 
a tym razem wygraliśmy 4:1, po bram-
kach Kamila Michalskiego i Wiktora
Sawickiego z „trzypakiem”. Forma na-
szej ekipy, jak na ten okres ligi świetna.

Na drugi mecz, a pierwszy wyjazdo-
wy mecz do Mielna, jechaliśmy z opty-
mizmem, chociaż Saturn zawsze był dla
nas bardzo niewygodnym przeciwni-
kiem. Tym razem, nareszcie, było ina-
czej. Już do przerwy Bazyli, Sawicki 
i Włodarczyk dali nam 3:0. Nasza domi-
nacja nie podlegała dyskusji. Po prze-
rwie swoje dołożyli Babec, znowu Sawic-
ki i Artur Maciąg. Dla Arturo (na zdjęciu)
była to 70. ligowa bramka w barwach
Darłovii. Ten znakomity piłkarz miałby
pewnikiem stówkę na rozkładzie, ale
częste kontuzje ograniczyły ten wynik.

Zakończyliśmy mecz z wynikiem
6:0, zapakowaliśmy trzy punkty do au-

tobusu i w drogę, do Darłowa. Kilka tre-
ningów i mecz u siebie z Ikarem Krosi-
no. Beniaminek ligi odwołał mecz 
z Olimpem (zły stan murawy), zaś ty-
dzień wcześniej dostał lanie w Koło-
brzegu (1:4 z Kotwą II).

Nasi rywale grali ze zmiennym
szczęściem. Lech rozgromił na wyjeź-

dzie Calisię (1:9), zaś Błonie zgubiły 
u siebie dwa punkty, po remisie 0:0 
z Kotwicą. W tabeli ciasno: Błonie – 42
pkt., tyle samo Lech, zaś Darłovia – 41. 
W walce o awans pozostały praktycznie
te trzy zespoły, chociaż... wiadomo, to
jest piłka nożna. Pierwszy mecz na
szczycie 30 marca – jedziemy do Barwic.

Znakomity początek 
Dobrze przepracowany okres przygotowawczy, przemyślane wzmocnienia i wyniki meczów sparingowych dawały powód do optymizmu.
Zawodnicy Darłovii potwierdzili w boju dobrą formę.

Młodzież trenuje

Sparing pomiędzy Darłovią Darłowo (juniorzy
młodsi), a drużyną Błękitnych Stary jarosław
(juniorzy starsi) zakończył się wynikiem 1:2.
Bramkę dla Darłovii strzelił Kacper Ponia-
towski.
Młodzi Darłovianie zajmują, po rundzie je-
siennej 6. pozycję w grupie 2 juniora młod-
szego, a sezon rozpoczynają już 30 marca.
Serdecznie zapraszamy na mecze naszych
młodych zawodników i ich dopingowanie. 
W drużynie jest wielu utalentowanych za-
wodników. Zapewne już niedługo niektórych
z nich zobaczymy w drużynach seniorskiej
Darłovii i innych klubów

STROnę SPORTOWą REDAGUjE 
AnDRZEj RACHWALSKI


