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E
kspozycja będzie
wystawiona w re-

montowanej obecnie czę-
ści dawnego dworca PKP.
Ta część budynku będzie
nazwana „Przystanek Kul-
tura” i nasza wystawa
idealnie wpasuje się w cha-
rakter tego miejsca.

Prosimy darłowian 
o przekazywanie zdjęć 
w pokoju nr 8 Urzędu
Miejskiego, gdzie są one
skanowane i oddawane
właścicielom. Skany zo-
staną powiększone, część
w postaci dużych rola-
pów, banerów i zdjęć.
Warto, aby na przyszło-
roczne 75-lecie przyłą-
czenia miasta do Polski,
utrwalić pionierów i osad-
ników, a później długo-
letnich mieszkańców 
w tak wyjątkowy sposób. 

Zdjęcia mogą przed-
stawiać rodziny nie tylko
z tamtego okresu, ale też 
z lat 50. i 60., a także
utrwalone uroczystości
państwowe, kościelne, 
z darłowskich zakładów
pracy, życia kulturalnego 
i sportowego Darłowa. 

Za wszelką dostarczo-
ną dokumentację z góry
dziękujemy.

Czekamy na Was
Zwiększa się ilość przekazywanych zdjęć na wystawę „Rodziny

darłowskie od 1945 r.”. Czekamy na kolejnych darczyńców! 

Trwa strajk nauczycieli w na-
szych miejskich placówkach
opiekuńczo-wychowawczych

i edukacyjnych. Choć sytuacja jest dy-
namiczna i trudna, to we wszystkich
dzieci i uczniowie mają zapewnioną
opiekę i bezpieczeństwo. Warto zazna-
czyć, że we wszystkich placówkach nie
strajkują pracownicy obsługi.

W piątek burmistrz spotkał się 

z protestującymi nauczycielami w Miej-
skim Gimnazjum i Szkole Podstawowej
nr 3. Zapewnił o swoim poparciu dla ich
w pełni uzasadnionych postulatów. 

Protestujący podziękowali za taki
gest solidarności i wsparcie moralne 
– co było dla nich bardzo ważne. 
W trakcie spotkania pojawiły się spra-
wy, które dla strony związkowej i samo-
rządowej są bardzo ważne: jak złago-

dzić skutki utraty zarobków w wyniku
strajku, utrzymanie jedności środowis-
ka nauczycielskiego, zrozumienie dzia-
łań dyrektorów placówek.

Przedstawiciel burmistrza spotkał
się także protestującymi w Przedszkolu
Nr 2 i w Zespole Szkół. 

W Darłowie egzaminy gimnazjalne 
i ósmoklasistów odbyły się bez proble-
mów. 

Czas strajku
– Status tego zawodu, jego prestiż i nie do przecenienia rola nauczycieli 
w kształceniu i wychowaniu uczniów, nakazuje solidaryzowanie się z tą grupą
zawodową – podkreślił burmistrz Arkadiusz Klimowicz odwiedzając strajkujących
nauczycieli.

W głosowaniu na Budżet Obywatelski 2018 r. projekt Krystyny 
Różańskiej zyskał 502 głosy. Na wystawę zagwarantowano 
40 tys. zł.

Elżbieta Cwynar przekazuje historycznej wartości
zdjęcia do zeskanowania.
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Bezpieczniej na plażach

rusza akcja

Na początku kwietnia ośmio-
osobowa delegacja z Darłowa
gościła w Niemczech. W ra-

mach wizyty, odbyło się szereg spotkań
poświęconych między innymi możliwej
współpracy w zakresie kulturalnym,
muzealnym, czy edukacyjnym. Dzięki
tej ostatniej młodzi ludzie, jak i kadra
biorąca udział np. w planowanych wy-
mianach, miałaby okazję poznać nowe
metody pracy, poprawić jakość kształ-
cenia oraz tworzyć innowacyjne treści
nauczania i wychowania. 

– Wizyta darłowskiej delegacji 
w Brake to przede wszystkim wiele 
godzin pracy. Spotkania i ustalenia 
zaowocują już wkrótce wspólnymi dzia-
łaniami i wydarzeniami w dziedzinie
kultury – jak na przykład wystawy 
i warsztaty fotograficzne, koncerty
szantowe – sportu i harcerstwa. Ustali-

liśmy konkretne imprezy i dokładne
terminy – mówi Waldemar Śmigielski,
kierownik referatu sportu darłowskie-
go ratusza.

Współpraca zagraniczna jest ważna,
ponieważ pozwala zapoznać się z lokal-
nymi zwyczajami, regionem oraz za-
mieszkującymi go ludźmi. Poszerzenie
świadomości kulturowej jest jedną 
z najważniejszych zalet wymian 
międzynarodowych. Uczy tolerancji 
i otwartości. 

– Poza poszerzeniem wiedzy na te-
mat innych krajów oraz poznaniem ich
środowiska naturalnego, miasta part-
nerskie mają okazję do wymiany do-
świadczeń i promowanie wiedzy na te-
mat innych kultur, ich podobieństw 
i różnic. Może rozwijać poczucie bycia
częścią Europy, zrozumieć różnice kul-
turowe, wypracować poszanowanie dla

innych, zmienić postrzeganie i wyobra-
żenia o innym kraju oraz zwalczyć ste-
reotypy, rasizm i ksenofobię – uzupełnił
Artur Wejnerowski z Biura Promocji.

Przedstawiciele darłowskiego samo-
rządu podkreślają, że współpraca za-
graniczna jest ważna, ponieważ daje
dostęp do informacji o mechanizmach,
które sprawdzają się w praktyce. Dzięki
temu mamy możliwość korzystania 
z wiedzy i doświadczenia innych oraz
efektywnych i uznanych metod, pozwa-
lających na wyeliminowanie niektórych
błędów.

OwOcna współpraca
wystawy i warsztaty kulturalne, koncerty, wymiana młodzieży, wydarzenia
sportowe – to tylko część wydarzeń, które będą efektem nawiązania kontaktów 
z samorządem niemieckiego Brake (Dolna saksonia). 

Brake

to powiatowe miasto w Dolnej Saksonii
położone nad rzeką Wezerą około 30
km od Morza Północnego. To właśnie
tam znajduje się jedna z największych
wysp rzecznych Europy i ważny wielo-
funkcyjny port specjalistyczny.

Na zdjęciu: Arkadiusz Sip – Dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury, Joanna Witkowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stefana Żerom-
skiego, Bogdan Balcerzak – wicedyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, Joanna Gajewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Spo-
łecznych, Waldemar Śmigielski – kierownik referatu Sportu i Rekreacji w darłowskim ratuszu, Patrycja Kaffke – nauczyciel języka
niemieckiego w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego i Artur Wejnerowski z Biura Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej.

W Darłowie rusza 
kampania informacyjna 

poświęcona bezpiecznemu
wypoczynkowi wakacyjnemu

na plażach.

Do miasta dotarło 5000 broszur 
i 500 plakatów z Ministerstwa

Sportu i Turystyki.
Znajdują się w nich
szczegółowe infor-
macje na temat
bezpiecznych za-
chowań nad wodą 
i sposobów reago-
wania na sytuacje
kryzysowe. Ulotki
trafią wkrótce do
punktów informa-
cji turystycznej.
Będą też rozdawa-
ne latem na dar-
łowskich plażach.

Akcja to odpo-
wiedź na pismo-
apel burmistrza
Darłowa Arkadiu-
sza Klimowicza,
który zwrócił się
do Witolda Bańki,
ministra sportu i
turystyki, z prośbą 
o zorganizowanie 
i przeprowadzenie
działań edukacyj-
nych dotyczących
bezpiecznego za-
chowania nad pol-
skim wybrzeżem
Bałtyku i na in-
nych akwenach
wodnych.

Miasto Darłowo chce w ten sposób
zwiększyć nacisk na edukację społe-
czeństwa w związku z niebawem roz-
poczynającym się sezonem letnim
2019 roku; jest też pokłosiem ubieg-
łorocznej tragedii, która latem obieg-
ła i poruszyła całą Polskę, gdy na
darłowskiej plaży zginęła trójka dzie-
ci.



Trasa: 
Start – Plac Zamkowy (0-47 m); 
� M. Currie-Skłodowskiej (47-321 m);
Rondo Zbysława Góreckiego; 
� al. Wojska Polskiego (321-464 m); 
� Bogusława X (464-605 m); 
� Żeromskiego (605-1530 m); 
� Lotników Morskich (1530-2000 m);
Rondo Lotników Morskich; Most;
Rondo Kutrowskie; 
� Morska (2000 m-...); 
� Conrada (...-4046 m); 
� Słowiańska (4046-4295 m); 
� Jagiellońska (4295-4630 m); 
� Północna (4630-4815 m); 
� Piastowska (4815-5160 m); 
� Słowiańska (5160-5630 m); 
� al. Jana Pawła II (5630-8150 m); Rondo
Pionierów Ziemi Darłowskiej; 
� Sportowa (8150-9130 m); Rondo Spor-
towców; Rondo Kutrowskie; 
� Morska (9130-9915 m); 
� Zamkowa – Meta (9915-10000 m). 

Opłata startowa: 20 zł / w dniu 
i miejscu imprezy 40 zł

Każdy uczestnik biegu głównego
otrzyma pamiątkowy medal.

Zapisy do biegu/regulamin 
– www.biegnijmy.pl

3wydarzenia
Kwiecień 2019 r. Nr 4 (166)

WiadomościWiadomości

Prezentujemy sesję zdjęciową, którą zorganizowano w związku z wygaszaniem
Miejskiego Gimnazjum w Darłowie. Aby upamiętnić trzy lata wspólnie spędzone
w szkole nauczyciele i uczniowie stworzyli zdjęcia, które z przymrużeniem oka
przedstawiają sceny z życia szkoły. Gratulujemy realizacji pomysłu!

Zatrzymali wspomnienia w kadrze
autor zdjęć – Sebastian Lebiecki, Lebieccy Photography
pomysły i aranżacja – Joanna Lebiecka
kostiumy – Małgorzata Świątkowska
fryzury – Agnieszka Germak
asystenci – Aneta Rzepka i Dominika Fiedorowicz
modele – nauczyciele i uczniowie Miejskiego Gimnazjum
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Komendant powiatowy 
policji w Sławnie Andrzej 

Kamoda 1 kwietnia 2019 roku
powołał nowego komendanta

komisariatu policji 
w Darłowie. 

Został nim nadkomisarz Wojciech
Wolszczak, który dotychczas był

oficerem dyżurnym sławieńskiej poli-

cji. Obaj funkcjonariusze złożyli wizytę
w darłowskim ratuszu, gdzie nadkomi-
sarz Andrzej Kamoda przedstawił no-
wego szefa darłowskiej policji. Nadko-
misarz Wojciech Wolszczak służbę w
policji zaczął w 1996 roku w Komendzie
Powiatowej Policji w Stargardzie. No-
wemu komendantowi darłowskiej poli-
cji gratulujemy awansu i życzymy
dobrej współpracy z miejscowym samo-
rządem.

Wydawca:

Miasto Darłowo, Biuro Promocji 

i Komunikacji Społecznej 

plac Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo 

Redakcja:

Beso-Media 

Leszek Walkiewicz 

rzecznik@darlowo.pl

Kandydaci powinni spełniać kryte-
ria 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 sezon

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 przetwarza-
nie danych osobowych dla celów
rekrutacyjnych),

� kopia zaświadczenia o ukończeniu
i złożeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym szkolenia 
ratowników wodnych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 21
czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń
w ratownictwie wodnym,

� kopia zaświadczenia o ukończeniu
kursu i złożeniu egzaminu 
z wynikiem pozytywnym w zakre-
sie kwalifikowanej pierwszej po-
mocy i uzyskaniu tytułu ratownika
zgodnie z Rozporządzenie Minist-
ra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie kursu w zakresie kwali-
fikowanej pierwszej pomocy,

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

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

� kopia dokumentów potwierdzają-
ca posiadane uprawnienia przy-
datne w ratownictwie wodnym.

Dodatkowym atutem kandydatów
będzie doświadczenie w wykonywaniu i

pełnieniu obowiązków ratownika wod-
nego na kąpieliskach nadmorskich. 

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 zatrudnienia 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. 

Pierwszym wyróżnieniem było
zwycięstwo w plebiscycie Gło-
su Koszalińskiego na osobo-

wość roku 2018 w kategorii działalność
społeczna i charytatywna w powiecie
sławieńskim. 

Drugie wyróżnienie to II miejsce 
w konkursie Tourism Trends Award
2019 w kategorii Człowiek Roku Branży
Turystycznej. Nagrodę odebrała pod-
czas podsumowania jubileuszowej, 
X branżowej konferencji Nowe Trendy
w Turystyce, w którym od lat uczestni-
czy ze swoim biurem. 

Magda Burduk, to bardzo barwna
postać darłowskiego ratusza, głowa
pełna różnorodnych pomysłów, które
zasługują na uwagę. 

Jest absolwentką Akademii Morskiej
w Gdyni na wydziale administracyjnym,
kierunek: organizacja usług turystycz-
nych i hotelarskich gdzie uzyskała tytuł
magistra inżyniera. Od 18 lat związana z
darłowskim samorządem, gdzie w 2001
roku została zatrudniona w Darłowskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji na stanowis-
ku specjalisty ds. obsługi turysty, gdzie
pracę rozpoczęła od utworzenia pierw-
szego działającego punktu informacji
turystycznej w mieście.

Szefowa Biura Promocji Miasta i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miejskiego
w Darłowie zasiada także w zarządzie
Darłowskiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej.

Napisała niezliczoną ilość turystycznych
informatorów, które w tysiącach sztuk
pomogły niejednemu turyście.

W styczniu otrzymała wyróżnienie od
władz miasta za wieloletnie zaangażowa-
nie i oddanie w sprawy dotyczące Darło-
wa: za stworzenie w 2001 roku pierwszej
oficjalnej informacji turystycznej w mie-
ście, za niebanalne wypromowanie hasła
lubiędarłowo, czy za wymyślenie i wdro-
żenie w życie wielu ciekawych pomysłów,
takich jak Darłowska Laponia Świętego
Mikołaja czy koncertu na 4 Strony Świa-
ta, organizowanego 1 listopada na cmen-
tarzu komunalnym. Jak mało kto potrafi
ze swoim trzyosobowym zespołem two-
rzyć nastrój imprez.

Często powtarza: „Nie ma rzeczy
niemożliwych” i dlatego przy jak naj-
mniejszym wkładzie finansowym, dar-
łowskiego, skromnego samorządu po-
trafi z zespołem zrobić kampanie o któ-
rej mówi cała Polska. To ona na tej
scenie w 2017 roku dumnie opowiadała
o Kapitanie Parawanie, który zwrócił
uwagę na problem #parawaningu 
w Polsce. Przypomnijmy, że nakład tej
kampanii nie przekroczył 2 tys. zł, 
z kolei ekwiwalent reklamowy przekro-
czył kilka milionów.

Głowa pełna pomysłów. Często nie-
banalnych i nietuzinkowych. Prywatnie
– zaangażowana w działalność charyta-
tywną. Wolontariuszka Darłowskiego
Centrum Wolontariatu.

Prawdziwa osoboWość
Praca i aktywność Magdaleny Burduk, kierownika Biura Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej w darłowskim ratuszu, została w marcu
dostrzeżona i nagrodzona przez szerokie gremia. 

W Darłowie czuje się jak ryba w wodzie… Pytana za co lubidarłowo… odpowiada:

Lubiędarłowo za jego zapach… zapach wody, piasku i słońca. Za najpiękniejsze zachody słońca, za gwarne lato i wyludnioną jesień. 
Za szum morza, który w połączeniu z jazgotem mew – jest najpiękniejszą melodią miasta. Utożsamiam się z miastem, w którym
pracuję i żyję. Po prostu lubiędarłowo, a ono – chyba lubi mnie.
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U w a g a !  B u r m i s t r z  o g ł a s z a  p r z e t a r g i !

Burmistrz Miasta Darłowo
informuje, o ogłosZonych prZetargach ustnych nieogranicZonych na Zbycie nieruchomości 

gruntowych położonych w Darłowie:

7 MAjA
� Przy ul. Aleja Parkowa, działka ewidencyjna numer

60/45, o powierzchni 194 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 130.000,00 
� Wadium w wysokości 6.500,00 należy wpłacić do 29 kwiet-

nia 2019 roku
� Przy ul. Aleja Parkowa, działka ewidencyjna numer

60/49, o powierzchni 355 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 240.000,00 
� Wadium w wysokości 12.000,00 należy wpłacić do 29

kwietnia 2019 roku
Przeznaczone pod zabudowę budynkami rekreacji indywi-

dualnej.

14 MAjA
� Przy ul. Łososiowej 2, działka ewidencyjna numer 389, 

o powierzchni 596 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 230.000,00 
� Wadium 11.500,00 

� Przy ul. Łososiowej 12, działka ewidencyjna numer 400, 
o powierzchni 1103 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 350.000,00 
� Wadium 17.500,00 

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-
usługową – wolnostojącą.

15 MAjA
� Przy ul. Łososiowej 10, działka ewidencyjna numer 381, 

o powierzchni 483 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 160.000,00 
� Wadium 8.000,00 
� Przy ul. Łososiowej 8, działka ewidencyjna numer 382, 

o powierzchni 320 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 110.000,00 
� Wadium 5.500,00 
� Przy ul. Łososiowej 6, działka ewidencyjna numer 383, 

o powierzchni 320 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 110.000,00 

� Wadium 5.500,00 
� Przy ul. Łososiowej 4, działka ewidencyjna numer 384, 

o powierzchni 510 m2

� Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000,00 
� Wadium 8.500,00 

Wadia na zakup nieruchomości przy ulicy Łososiowej należy
wpłacić do 8 maja 2019 roku.

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-
usługową – szeregową.

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

Ogłoszenie i warunki przetargu publikowane są na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie
www.darlowo.pl w Biuletynie Informacji  Publicznej 
w zakładce zarządzenia Burmistrza, oraz są wywieszane
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

sto lat pani właDysławo! 
W czwartek, 28 marca, 

w swoim domu w Darłowie,
w otoczeniu rodziny 

Władysława Jarosz obchodziła
90. urodziny. 

J
ubilatka urodziła się 28 marca 1929
r. w Pepłówku, w powiecie mław-

skim, w województwie mazowieckim.
Wojna zastała ją Mławie, gdzie chodziła
do szkoły. Podczas okupacji, mając 12
lat, zamiast uczyć się musiała ciężko
pracować przez 6 dni w tygodniu, po kil-
kanaście godzin dziennie, za miskę zupy
i nocleg na piętrowej pryczy. Po zakoń-
czeniu wojny razem z rodziną w roku
1947 przyjechała do Darłowa, gdzie roz-
poczęła pracę przy przetwórstwie ryb-
nym. Pracując, jednocześnie kontynuo-
wała naukę w wieczorowej szkole. 
W Darłowie poznała swojego męża Józe-

fa Jarosza, który walczył z Niemcami 
i dopiero w sierpniu 1947 został zwol-
niony ze służby wojskowej. Mąż praco-
wał w darłowskiej gazowni i w meliora-
cji. Za swoją rzetelną pracę był wielo-
krotnie nagradzany i wyróżniany. Nasza
Jubilatka przez ponad 20 lat pracowała
w Państwowym Przedsiębiorstwie Poło-
wów i Usług Rybackich „KUTER”. Za su-
mienną i nienaganną pracę była wielo-
krotnie wyróżniana i nagradzana. Mąż
pani Władysławy zmarł w roku 1996 
– jego nazwisko jest uwiecznione na
tablicy darłowskich kombatantów
umieszczonej na murze na placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Józef i Władysława Jaroszowie wy-
chowali sześcioro dzieci. Pani Władysła-
wa jest dumna z dzieci, 10 wnuków i 20
prawnuków oraz jednej praprawnuczki.
To właśnie dzieci i członkowie rodziny
sprawiają jej najwięcej radości. Mimo

sędziwego wieku cieszy się dość dobrym
zdrowiem, świetnym samopoczuciem 
i humorem. W Darłowie od ponad 70 lat
jest zakochana i nie wyobraża sobie aby
mogła mieszkać gdzie indziej. 

Droga Jubilatko, w imieniu
władz miasta życzymy Ci

dużo, dużo zdrowia, miłości
najbliższych, szacunku 
przyjaciół i otoczenia 

oraz spoglądania zawsze
radośnie na świat. Życzymy

dalszych spokojnych lat
oraz uśmiechu i pogody
ducha na co dzień. Cała 

Rodzina jubilatki gorąco
życzy kochanej Mamie,

Babci i Prababci doczekania
w zdrowiu 100 lat!

Złote Gody to jubileusz
szczególny. Wspólnie 

przeżyte 50 lat to dowód 
na istnienie wierności, 

miłości, wzajemnego zrozu-
mienia. To wzór i piękny

przykład dla młodych 
pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie.

Złotym Jubilatom życzymy
dalszych szczęśliwych lat,
pełnych zdrowia i spokoju.

Darłowskie Złote goDy 

W darłowskim ratuszu, 28 marca, 50. rocznicę ślubu obchodzili państwo Wil-
czyńscy. W imieniu Prezydenta RP Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa
uhonorował jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Henryk Wilczyński w kwietniu 1966 roku został powołany do wojska w Darło-
wie. Po ukończeniu służby wojskowej został żołnierzem zawodowym. Był współ-
założycielem i członkiem kabaretu „Stalowy Marynarz”, który dawał koncerty na
całym Pomorzu i zyskał uznanie na oficjalnych przeglądach. Uśmiech i poczucie
humoru ma Jubilat do dziś. Za wzorową i nienaganną służbę był wielokrotnie na-
gradzany, a na emeryturę odszedł w roku 1991.

Jubilatka ukończyła liceum w Darłowie i pracowała jako kelnerka w klubie 
garnizonowym, gdzie poznała męża i po półtorarocznej znajomości pobrali się 
– 11 listopada 1968 r. w 50. rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości. 

Jubilaci doczekali się i wykształcili dwie córki. Mają również dwóch wnuków.
Ich zdaniem receptą na długoletnie pożycie małżeńskiej jest wzajemna tolerancja 
i kompromisy. 

Na uroczystość Złotych Godów do ratusza przybyła najbliższa rodzina. Gratula-
cjom i życzeniom nie było końca. 

Krystyna i Henryk Ślęzakowie obchodzili Złote gody. 26 marca, w imieniu Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, burmistrz Darłowa uhonorował jubilatów Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Henryk Ślęzak powołany został do Marynarki Wojennej i kolejno szkolił się w Ustce,
Gdyni i w Darłowie, gdzie w 1968 roku rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Rolniczych 
w Darłowie. Po zdobyciu tytułu mistrza w zawodzie ślusarz mechanik został majstrem w Fa-
marolu. Po restrukturyzacji FMR przeniósł się w roku 1992 do pracy w Urzędzie Miejskim 
w Darłowie, gdzie był konserwatorem i skąd przeszedł na emeryturę w 2007 roku. Krystyna
mając zaledwie trzy miesiące razem z rodzicami przybyła do Darłowa. Przyszli małżonkowie
poznali się w Darłówku gdy Henryk służył jeszcze w wojsku. Zawarli ślub kościelny i cywilny 
w 1968 roku w USC w Darłowie. Pani Krystyna pracowała w Spółdzielni Pracy Ozdób Choinko-
wych w Darłowie przez 27 lat, aż do emerytury. Jubilaci przez okres szczęśliwego pożycia 
małżeńskiego doczekali się dwojga dzieci: Krzysztofa i Beaty oraz trojga wnuków. 

Receptą na długoletnie pożycie małżeńskie zdaniem jubilatów jest obopólne wspieranie
się szczególnie w trudnych chwilach i chorobie. Czasami jedno drugiemu musi ustąpić. Waż-
nym jest aby być partnerami i dawać miłość jedno drugiemu oraz pomagać w potrzebie.

Gratulacjom i życzeniom nie było końca.
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Stawią opór powodzi

strażacy przećwiczyli 
rozwijanie zapór 
przeciwpowodziowych 

Ważne spraWy komunalne
W związku z wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej zmia-

nami (obliczenie wysokości opłaty na podstawie ilości zużytej
wody) przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie dopełnili obo-
wiązku złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi o konieczności jej złożenia. Można to
uczynić w Urzędzie Miejskim w pok. nr 4. 

Przypominamy także, że Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (znajdujący się przy ulicy Fryderyka Chopina
61) przyjmuje we wtorki i soboty w godz. 10.00-18.00 następujące
odpady:

1) makulatura (papier i tektura)
2) tworzywa sztuczne
3) szkło opakowaniowe i budowlane

4) opakowania wielomateriałowe
5) lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.)
6) akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe
7) baterie alkaliczne i pozostałe
8) oleje silnikowe przepracowane
9) przeterminowane lekarstwa, termometry

10) opakowania po rozpuszczalnikach
11) opakowania po farbach i lakierach
12) chemikalia
13) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym
zawierające freony
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe
15) zużyte opony z samochodów osobowych

16) odpady ulegające biodegradacji
17) metale i złom
18) odzież i tekstylia
19) odpady zielone
20) odpady budowlane – posegregowane! (osobno gruz!)

W PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane.
Wszystkie wyżej wskazane rodzaje odpadów powinny być
dostarczane oddzielnie, przede wszystkim odpady budow-
lane – tzn. osobno gruz, osobno ramy od okien, osobno szkło
okienne. Opakowania z tworzyw sztucznych, makulatury
czy metalu nie mogą być zanieczyszczone – np. pełne puszki
czy słoiki.

sukces revoltade

Mocnym akcentem rozpo-
częło nowy rok zawodów ta-
necznych Darłowskie Studio-

Taneczno-Wokalne
Revoltade, wygrywając wiele

nagród w Kołobrzegu.  

Darłowskie Studio Taneczno-Wo-
kalne Revoltade, pod kierun-

kiem Dariusza Chimko z Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrman-
da, wzięło udział 30 marca 2019 w Ma-

ratonie Artystycznym OPP Kołobrzeg
2019 r. Start w maratonie okazał się
wielkim sukcesem darłowskiego zespo-
łu. Trzeba wiedzieć, że tym razem wy-
stąpiły również trzy duety dla których
był to debiut w zawodach tanecznych.
Rywalizacja z innymi okazała się dla
nich wielkim sukcesem. Mimo olbrzy-
miej konkurencji zespół zdobył nastę-
pujące nagrody:

Grand Prix – debiut Aleksandra
i Ilia w tańcu nowoczesnym powyżej 
12 lat w układzie pt. „Razem”;

I miejsce – debiut Sofija i Alicja

w tańcu współczesnym do 12 lat w ukła-
dzie pt. „Duchy drzew”;

I miejsce – para Alicja i Jakub
w tańcu towarzyskim do 12 lat w ukła-
dzie pt. „Ich dwoje”

II miejsce – debiut Antonina i Ma-
ria w tańcu nowoczesnym do 12 lat 
w układzie pt. „Przyjaciółki”;

II miejsce – zdobyła grupa Junior
w tańcu nowoczesnym do 12 lat w ukła-
dzie pt. „Góry do góry”.

Serdecznie gratulujemy i dziękuje-
my oraz życzymy dalszych wspaniałych
sukcesów.

Wsobotę, 23 marca, na tzw. hy-
drobudowie przy darłowskim

awanporcie jednostki krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego oraz jedno-
stki państwowych straży pożarnych 
z terenu powiatu sławieńskiego ćwiczy-
ły rozwijanie zapór przeciwpowodzio-
wych w przypadku sztormowej „cofki”
wód. 

W ćwiczeniach wzięło udział 70
strażaków z OSP Domasławice, Stary 
Jarosław, Wiekowice z gminy Darłowo;
OSP Sławsko i Żukowo z gminy Sławno;
OSP Malechowo i Pękanino z gminy
Malechowo oraz OSP Chudaczewo, Kar-
sino i Staniewice z gminy Postomino.
Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem
„Woda 2019”.

„trójka” z nowym 
autoBusem

Szkoła Podstawowa 
nr 3 otrzyma niebawem nowy

autobus do przewozu osób
niepełnosprawnych. Pozwoli

to bezpiecznie dowozić
uczniów na zajęcia szkolne 

i rehabilitacyjne. 

Wwyniku postępowania prze-
targowego ogłoszonego przez

burmistrza miasta wyłoniono najko-
rzystniejszą ofertę na dostawę fabrycz-
nie nowego autobusu do przewozu osób

niepełnosprawnych z terenu miasta
Darłowa z przeznaczeniem dla Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Po-
morskiego. Dostawa nowoczesnego au-
tobusu marki mercedes benz nastąpi
nie później niż do połowy maja 2019. 

Autobus jest przystosowany do
przewozu uczniów na wózkach inwa-
lidzkich i spełnia wszelkie normy bez-
pieczeństwa. Zakup tego autobusu był
możliwy dzięki współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej. 

Umowę podpisano z Truck Export
Import Wynajem sp. z o.o. na kwotę
292.371 zł.

Darłowski przedsiębiorca
Zdzisław Chamier-Glisz-

czyński zwrócił się do miasta 
z wnioskiem o zgodę na cza-

sowy demontaż fragmentu
kładki przyrodniczej na wy-

dmie w Darłówku Zachodnim.
11 kwietnia doszło do spot-

kania w tej sprawie 
w darłowskim ratuszu.

Najważniejsze pytanie doty-
czyło terminu ewentualnego
demontażu fragmentu kład-

ki i tego, czy z punktu widzenia formal-
no-prawnego taka decyzja jest w ogóle
możliwa.

Zdzisław Chamier-Gliszczyński za-
proponował, by kładkę zdemontować
na niewielkim odcinku w okresie od
września 2019 do kwietnia 2020, czyli
na czas budowy najniższych kondygna-
cji 5-gwiazdkowego hotelu, który ma
powstać przy ulicy Plażowej.

Wszelkie związane z tym prace mia-
łyby się odbyć na koszt przedsiębiorcy,
który zadeklarował, że jednocześnie
efektem jego inwestycji byłoby nowo-
czesne przejście na plażę, które stano-

wiłoby dodatkowy i ważny z punktu 
widzenia miasta element całego przed-
sięwzięcia.

Tomasz Breszka, kierownik referatu
integracji europejskiej i inwestycji
stwierdził, że podjęcie decyzji o demon-
tażu nie miałoby negatywnego wpływu
na efekt trwałości inwestycji – tak waż-
ny przy zadaniach realizowanych z do-
finansowaniem UE (a takie dofinanso-
wanie miasto zdobyło na budowę kład-
ki). 

Przedstawiciele miasta zapewnili 
o swoim wsparciu i chęci współpracy 
z przedsiębiorcom przygotowującym
się do rozpoczęcia dużej inwestycji.

Podczas spotkania nie zapadły ża-
dne wiążące decyzje. Temat z pewno-
ścią będzie jeszcze przedmiotem kolej-
nych spotkań.

Buduje hotel. Chce czasowo 
zdemontować fragment kładki
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Wieści z maty
AS KimUrA z SUKceSAmi
W sobotę, 30 marca, w Ślesinie odbyły się IV Mistrzostwa Polski Cen-

tralnej Oyama PFK, zorganizowane przez Koniński Klub Sportowy CEN-
TRUM LEWANDOWSKI DOJO. W turnieju wystartowało 120 zawodników 
z 9 ośrodków Oyama Karate Polski północnej i centralnej. Akademię Sportu 
KIMURA Darłowo reprezentowało 5 zawodników: Konrad Bądyra i Tomasz Bart-
czak w konkurencji semi – knockdown oraz Damian Kurpiewski, Filip Kurpiewski
i Kamil Zieliński w konkurencji lekki kontakt. Damian Kurpiewski zdobył złoty
medal, a Tomasz Bartczak brązowy w swoich kategoriach, Filip Kurpiewski, dla
którego był to debiut, uplasował się na 4 pozycji.

AShihArA też z SUKceSAmi
W XV Ogólnopolski Puchar Podbeskidzia w Sztukach Walki sukces

odnieśli zawodnicy Klubu Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darłowie. Dariusz
Winiarski zajął ma zawodach w Żywcu 1 miejsce w konkurencji kata z bronią 
senior i 2 miejsce w kata, Bartosz Papierz 1 miejsce w konkurencji semi-contact
kick-boxing junior – 75 kg oraz 3 miejsce w kata. Nagroda specjalna przypadłą
Dariuszowi Winiarskiemu – otrzymał puchar dla najwszechstronniejszego za-
wodnika w konkurencji kata senior.

Kolarki 

na szosie

Wraz ze wzrostem temperatu-
ry nasze kolarki powoli wy-

jechały na szosę. I, jak to mają w zwy-
czaju, od razu z sukcesami.

Od zwycięstwa Nikoli Wielowskiej 
w juniorkach i drugiego miejsca Marty
Jaskulskiej w klasyfikacji open rozpo-
czynamy sezon szosowy podczas Mię-
dzynarodowego Kryterium Kolarskiego
w Dzierżoniowie. Tuż za podium, na
czwartej pozycji uplasowała się Oliwia
Sroczyńska w młodziczkach. Dobre wy-
niki to efekt zespołowej pracy całej
drużyny.

w sobotę, 6 kwietnia, 
w gdańsku odbyły się 

V debiuty Fitness Fit-kids 
& Fitness aerobic, natomiast 

7 kwietnia Vii Mistrzostwa
polski Fit-kids & Fitness

aerobic. na obu imprezach
dziewczęta z darłowa spisały

się doskonale. 

Udział w zmaganiach wzięły
uczennice Szkoły Tańca Eweliny

Nidzgorskiej S-TEN z Darłowa, które
pięknymi występami indywidualnymi

oraz w duetach zakwalifikowały się na
mistrzostwa świata, które odbędą się
na Węgrzech 11 maja.

Mistrzyniami Polski zostały (złoty
medal): Hanna Szarejko, Natalia Ci-
chocka, Weronika Hały, duet Milena
Radzik i Hanna Szarejko. Brązowe me-
dalistki Mistrzostw Polski to Majka
Stojewska i Maria Kowalska.

Miejsce 4 oraz 5 (awans na Mistrzo-
stwa Świata): Klaudia Świątkowska,
Aleksandra Perżyło, duet Hanna Koz-
łowska i Aleksandra Perżyło, Milena
Radzik, Lena Suszek, Amelia Perczak,
Michalina Tyrańska, Michalina Szczy-
gieł.

W V Debiutach Fit-Kids nagrodzono

także (1 miejsca): Hannę Mojsym, duet
Malwina i Martyna Szczygieł, Marię
Kowalską, Amelię Perczak, Weronikę
Hały, Milenę Radzik.

Drugie miejsce zajęły Oliwia Jakubik
i Natalia Cichocka. Trzecie, czwarte 
i piąte miejsca: Eliza Zittermann, Han-
na Choma, Alicja Majda, Maria Kowal-
ska, duet Hanna Szarejko i Milena Ra-
dzik, duet Hanna Mojsym i Eliza Zitter-
mann, Michalina Szczygieł, duet Hanna
Kozłowska i Aleksandra Perżyło, Lena
Suszek,

Pozostałe nagrodzone miejsca: Han-
na Nejman, Natasza Długasiewicz, Han-
na Suwała, Maja Pociecha, Martyna
Szczygieł, Malwina Szczygieł.

Świetne debiuty 

ciekawe

Fit-Kid to dyscyplina łącząca w sobie:
taniec, akrobatykę, gimnastykę, 
elementy siłowe.

Tydzień później jechaliśmy do
dalekich Barwic, na mecz z li-
derem – zespołem Błoni. Ze-

spół pojechał tam niezwykle skoncen-
trowany. Pełna mobilizacja, najsilniejsza
jedenastka i... poszło. Po raz kolejny oka-
zało się, że Festyn ma dobrą... nogę do
„napoczęcia” rywali. Co prawda jego 1:0
już w 6 minucie zakończyło pierwszą po-
łowę, ale Darłowianie w twardym boju
coraz mocniej cisnęli na bramkę Błoni. 
I był to uścisk śmiertelny. Kamil Włodar-
czyk i znowu dwa razy Sawiola Sawicki 
i mamy wygraną na wyjeździe 4:0, z lide-
rem tabeli. Dominacja piłkarzy z Królew-
skiego Darłowa nie podlegała dyskusji.
Forma zespołu budzi podziw, praca tre-
nera Kaźmierczaka również. Szykowaliś-
my się na nieobliczalne Wybrzeże Biesie-
kierz. Co prawda zajmują środek tabeli,
ale rywal trudny, potrafiący „zamulić”
każdą drużynę. Okazało się, że także no-
wego lidera tabeli, naszą Darłovię. 

Mecz był trudny, ciężka, piłkarska
orka na środku boiska. Mało tego, groź-
niejsi wydawali się być goście z Biesie-
kierza, którzy, przy odrobinie szczęścia
mogli narobić piłkarskiego rabanu.

Tak nielubiany wynik 0:0 utrzymy-
wał się do 60 minuty. Trochę już zmę-
czeni goście, zdesperowani gospodarze,
więc dwa rzuty karne, dwa razy Sawicki
– prowadzimy 2:0. Do tego bramka Prę-
kiego i trzy punkty znowu spoczęły na
fotelu lidera, Darłovii Darłowo. Ale ła-
two nie było.

Ważne, że w 5 meczach wiosny
mamy 15 punktów, przy 23 strzelonych 

i zaledwie 1 straconej bramce. Wiktor
Sawicki bije wszystkie swoje rekordy
strzeleckie. Po 21. kolejce ligowej ma już
33 bramki strzelone, a do końca jeszcze
daleko.

Potem były derby powiatu. Pojecha-
liśmy do Postomina powalczyć z bardzo
niewygodną Wieżą. Gra się tam zawsze
ciężko, ale to my jesteśmy na pierw-
szym miejscu tabeli.

A ponieważ to zobowiązuje, więc
można to ująć tak: do Postomina zje-
chali profesorowie futbolu. Darłovia
jest pewna swoich umiejętności, zawsze
skoncentrowana, systematycznie dąży
do wygrania meczu. Nie ma pośpiechu,
nie ma paniki. Rozmiękczanie Wieży
przyniosło efekt w pierwszej połowie
kiedy to Wiktor Sawicki dołożył do swe-
go bilansu strzeleckiego dwa gole. Ze-
spół dalej robił swoje. Druga połowa to
w większości siermiężny bój na środku
boiska. Bezradna Wieża, pewna siebie
Darłovia. Już na koniec meczu stempel
darłowskiej jakości przybił Wółko Wól-
kiewicz i trzy do zera było nasze.

Sensacją kolejki była wpadka Lecha
w Krosinie (2 : 3) i teraz nasza przewaga
nad goniącym nas duetem: Lech plus
Błonie wzrosła do 5 punktów. do końca
Ligi jednak jeszcze wiele meczów.

Grad bramek Darłovii 
Przed hitem w Barwicach gościliśmy u siebie zawsze niewygodny zespół Ikara Krosino. Ta twardo, na pograniczu faulu, walcząca drużyna,
łatwo nie odpuszcza. Tak było i tym razem. Dopiero po 30 minutach drugiej połowy się posypało. Najpierw bramka Festyna, potem
Włodarczyk, Rokicki i dwa razy Sawicki zapewnił gościom w drodze powrotnej do Krosina pół tuzina bramek. To kolejny wynik (6:0), 
po strzelance w Mielnie. 

brawo

w 5 meczach wiosny Darłovia zdobyła
15 punktów, 23 strzelone i 1 stracona
bramka.

stronę sportową redaguje 
andrzej rachwalski




