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Z
identyfikatorami kwestowali
na rzecz darłowskiego hospi-
cjum: burmistrz miasta Arka-

diusz Klimowicz z małżonką, przewod-
niczący Rady Miejskiej Czesław Woź-
niak z małżonką, radni miejscy i po-
wiatowi, młodzież, dyrektorzy i pra-
cownicy jednostek samorządowych.
Szczodrość ofiarodawców sprawiła, że
kilkukrotnie wymieniano zawartość
puszek pełnych od banknotów. Darło-
wianie chętnie otwierali swoje portfele. 

Organizatorem akcji był miejscowy
Dom Hospicyjno-Opiekuńczy im. Bis-

kupa Czesława Domina. Dzięki zrozu-
mieniu potrzeby funkcjonowania w Dar-
łowie hospicjum, jak również hojności

mieszkańców królewskiego grodu 
i wszystkich odwiedzających darłow-
skie cmentarze, zebrano do puszek
kwotę 24.347,50 zł , która zostanie prze-
znaczona na potrzeby darłowskiego
Domu Hospicyjno-Opiekuńczego, przy
ulicy Wiejskiej 9. 

Niezależnie od Darłowa kwestowano
również w Sławnie, gdzie zebrano do
puszek 13.254.85 zł. Ponadto hospicjum
sprzedało w Darłowie i w Sławnie zni-
cze za kwotę 4.240,00 zł. Łącznie w Dar-
łowie i w Sławnie zebrano podczas kwe-
sty sumę 41.842,53 zł. 

Datki oD serca
tradycyjnie w Darłowie, na terenie cmentarzy komunalnych przy kościele św. Gertrudy

i na nowym cmentarzu przy ul. chopina, przeprowadzono zbiórkę publiczną.

Kwesta na wszystKich Świętych

Darłowska Fundacja 
Charytatywna „Morze 

Miłości” została wyróżniona
przez Towarzystwo Przyjaciół

Dzieci Oddział Okręgowy 
w Koszalinie.

Odznakę „Przyjaciel Dziecka”
otrzymała „za wyjątkową po-

stawę wobec problemów dzieci, mło-
dzieży i dorosłych oraz pracę na rzecz
poprawiania niedoskonałości świata, 
w którym żyją”. Statuetkę wręczono Jo-
annie Klimowicz podczas uroczystej
gali z okazji 100-lecie TPD, jaka miała
miejsce 29 października w Filharmonii
Koszalińskiej.

– Dziękujemy bardzo za tak wielkie
wyróżnienie – mówi Joanna Klimowicz.
To dla nas wielka radość, bo fundacja
została doceniona również w Koszali-
nie. Wieloletniemu prezesowi Henry-
kowi Zabrockiemu dziękujemy za lata
nieustannej służby Dzieciom i życzymy
wielu kolejnych sukcesów na rzecz naj-
młodszych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to
ogólnopolskie, pozarządowe, najstarsze
w kraju stowarzyszenie prowadzące
działalność pożytku publicznego i two-
rzące ruch społeczny na rzecz pomocy
dzieciom i rodzicom.

Darłowska Fundacja uhonorowana 

Odznaka 
„Przyjaciel Dziecka”

złotych
zebrano podczas kwesty 
w Darłowie i Sławnie

41.842,53
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21października służby zosta-
ły zaalarmowane o toną-
cym kutrze zlokalizowa-

nym ok. 25 mil morskich na północ od
Dziwnowa. Na ratunek kutrowi o bocz-
nym numerze KOŁ-212 została wysłana
załoga dyżurna śmigłowca poszuki-
wawczo-ratowniczego W-3WARM Ana-
konda z darłowskiej grupy lotniczej 
44. Bazy Lotnictwa Morskiego. 

– Natychmiastowej pomocy potrze-
bowali czterej załoganci jednostki.
Sprawna akcja naszych podniebnych
bohaterów sprawiła, że rybacy zostali
bezpiecznie podjęci na pokład statku
powietrznego i przetransportowani na
ląd – informuje Gdyńska Brygada Lot-
nictwa Marynarki Wojennej. Brawa dla
załogi Anakondy! 

Kolejna udana akcja podniebnych bohaterów 

W
wyborach parlamentarnych 2019 w powiecie sławieńskim wygrało PiS uzyskując 9224
głosów (39,80%). Koalicja Obywatelska dostała 6413 głosów (27,67%), Sojusz Lewicy De-
mokratycznej 3696 głosów (15,95%), Polskie Stronnictwo Ludowe 2485 głosów (10,72%),

a Konfederacja 1355 głosów (5,85%). To są oficjalne i ostateczne dane z Państwowej Komisji Wyborczej.
Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu 2019 z kandydatów pochodzących z powiatu sławieńskiego

uzyskała Elżbieta Karlińska, Koalicja Obywatelska – 2960 głosów (1,09%). Na drugim miejscu jest An-
drzej Lewandowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 2260 głosów (0,83%). Na trzecim Izabella Sozańska
– Majchrzak, PiS – 1231 głosów (0,45%). Na czwartym Adam Drapała, PSL – 1177 (0,43%). Na piątym Mar-
cin Adamczyk, SLD – 519 głosów (0,19%), a na szóstym Marek Firkowski, Koalicja Obywatelska – 333 gło-
sy (0,12%).

– Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyniku. Pierwsze miejsce w powiecie oznacza, że ludzie mi
ufają i postawili na mnie. Myślę, że moja praca, którą wykonuję od 17 lat przysłużyła się do tego, że zdo-
byłam poparcie mieszkańców – komentuje Elżbieta Karlińska – Radna Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego, a także sekretarz Miasta Darłowo, startująca do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej 
w Darłowie.

Cieszymy się z tego wyniku. Cel, jaki sobie stawialiśmy żeby nasza kandydatka uzyskała największe
poparcie, został osiągnięty. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Darłowa i powiatu sławieńskiego. 

W Darłowie, w wyborach do Sejmu RP, wygrała Koalicja Obywatelska.
1. KOALICJA OBYWATELSKA – 2294 głosy; 
2. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1903 głosy; 
3. SLD – 1166 głosów; 
4. PSL – 402 głosy; 
5. KWiN – 327 głosów.

Nazwiska wybranych posłów z regionu koszalińskiego na nową kadencję Sejmu:
1. Czesław Hoc (PiS) – 33 083 głosów (12,18%)
2. Paweł Szefernaker (PiS) – 22 116 głosów (8,14%)
3. Małgorzata Golińska (PiS) – 16 497 (6,07%)
4. Piotr Zientarski (KO) – 18 771 (6,91%)
5. Marek Hok (KO) – 11 572 (4,26%)
6. Jerzy Hardie Douglas (KO) – 10 280 (3,78%)
7. Małgorzata Prokop-Paczkowska (SLD) – 15 300 (5,63%)
8. Radosław Lubczyk (PSL) – 6 712 (2,47%)

Wyniki do Senatu w Darłowie:
1. Krzysztof Neckarz, KW Prawo i Sprawiedliwość – 1 911 (32%); 
2. Stanisław Gawłowski, KW Demokracja Obywatelska – 2 263 (37%); 
3. Krzysztof Władysław Berezowski, KW Niezależny – 1 894 (31%). 

Senatorami z okręgu koszalińskiego zostali:
1. Janusz Gromek, 
2. Stanisław Gawłowski. 

Frekwencja w wyborach parlamentarnych w powiecie sławieńskim wyniosła – 53,54%, z tego w Dar-
łowie – 55,91%

Na Elżbietę Karlińską w Darłowie głosowało – 1467 osób. 
Kandydaci do Senatu dostali od darłowiaków: 
Stanisław Gawłowski – 2263 głosy; 
Krzysztof Nieckarz – 1911 głosów; 
Krzysztof Władysław Berezowski – 1894 głosy.

Wybory do Sejmu i Senatu RP w naszym regionie
województwo zachodniopomorskie zostało podzielone na dwa okręgi jeden z siedzibą w Koszalinie oraz drugi z siedzibą w szczecinie.

Pierwszy z nich obejmował swoim zasięgiem powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński,
szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz Miasto Koszalin.

Elżbieta Karlińska
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W Darłówku Zachodnim,
przy nabrzeżu rybackim za-

kończono prace przy budowie
tzw. targowiska rybnego. 

Inwestycja powstała w ramach pro-
jektu „Fish Markets – dziedzictwo ry-
bołówstwa przybrzeżnego jako poten-
cjał rozwoju turystyki”.

Miejsce to służyć ma promocji rybac-
kiej funkcji Portu Morskiego Darłowo
oraz podkreślać szeroko rozumiane dzie-
dzictwo miasta z Morzem Bałtyckim. 

Zagospodarowano teren 560 m2, na
którym ułożono nawierzchnię z kostki
betonowej. Wewnątrz wybudowano
drewnianą wiatę o pow. 166 m2. Całość
konstrukcji wyposażona jest w system
oświetleniowy.

Pod dachem zamontowano trzy sta-
nowiska wyposażone w stoły ekspozy-
cyjne. Wszystkie mają zapewniony do-
stęp do bieżącej wody oraz sieci kanali-
zacji sanitarnej. Jest też wędzarnia,
która doskonale sprawdzać się będzie
przy okazji organizacji letnich a nawet
zimowych festiwali rybnych. 

Dla użytkowników przygotowano
również miejsce odpoczynku składające
się z 10 stołów oraz 20 ławek, dzięki
czemu będzie można spokojnie podzi-

wiać widoki jakie daje Port Morski Dar-
łowo oraz „poczuć” specyficzny klimat
naszego portu.

Od strony kanału portowego zamon-
towano stojaki na rowery. 

W celu upamiętnienia dawnej dzia-
łalności rybackiej naszego portu, mowa
o czasach funkcjonowania „Ławicy”
oraz PPiUR „Kuter” ustawiono trzy tab-
lice informacyjne, na których znajdą
się informacje o zakresie funkcjonowa-
nia tych przedsiębiorstw i zdjęcia 
z tamtych czasów. 

Planuje się, że do wykorzystywania
obiektu będzie można przystąpić jesz-
cze w tym roku. Obecnie trwa procedu-
ra, pozwalająca na możliwość przystą-
pienia do jego użytkowania. Prowadzo-
ne są także prace nad zakończeniem
regulaminu korzystania.

Świeża ryba i tradycja 
Opinia

arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz Darłowa:
– Całość wykonanych prac zaprojek-
towano w taki sposób, by to symbo-
liczne miejsce podkreślające związek
miasta Darłowa z Morzem Bałtyckim
można było rozwijać dalej tworząc 
i promując kolejny produkt tury-
styczny naszego miasta. W przepro-
wadzonych analizach w trakcie rea-
lizacji projektu, wyjazdów studyjnych
okazało się, że właśnie tego tupu
obiekty, budowane z tradycyjnych
materiałów budowlanych, otwartych
na użytkowników postrzegane 
są przez turystów jako najlepsze
miejsca, w których można spotkać się
z tradycją i poznać dziedzictwo kul-
turalne i naturalne danego miejsca.

Budowa kosztowała 581 790,00 zł,
85% kosztów pokryje UE w ramach
programu Południowy Bałtyk 2014-
2020, z środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

Warto było 
poczekać

W Darłowie przybyła nowa placówka kulturalna

w budynku
dawnego dworca
kolejowego 
w Darłowie
zakończono prace
związane 
z utworzeniem
„Poczekalni
Kultury”.

P
omieszczenia byłego dworca
PKP o powierzchni ponad 150
m2 (dawna poczekalnia, kasy

biletowe, toalety) obecnie adaptowane
zostały na nową funkcję związaną 
z kulturą, sztuką i turystyką w Darło-
wie. Wszystko to przy zachowaniu
funkcji poczekalni dla osób korzystają-
cych z połączeń PKP w Darłowie.

Przystępując do realizacji projektu
zakładano, że podstawową działalno-
ścią „Poczekalni” będzie tworzenie wa-
runków do aktywnego uczestnictwa
mieszkańców miasta Darłowo w kultu-
rze, sztuce, turystyce oraz współtwo-
rzenia tych wartości. 

Największe z wyremontowanych

pomieszczeń, o powierzchni 100 met-
rów kwadratowych, będzie pełnić rolę
sali wystawowej, odczytowej z rzutni-
kiem i ekranem oraz telewizorem. Bę-
dzie to również sala spotkań i rozgry-
wek oraz turniejów np. szachowych,
brydżowych czy warcabowych. 

Budynek posiada szatnię, zaplecze
kuchenne i sanitarne. Poczekalnia kul-
tury będzie spełniać rolę tzw. trzeciej
przestrzeni, przyjaznej dla lokalnej
społeczności. W poczekalni kultury bę-
dzie można również obejrzeć telewizję,
napić się kawy albo herbaty lub poczy-
tać prasę. Teraz główna sala ozdabiana
jest elementami o charakterze mor-
skim; takimi jak np.: żeglarski dzwon
okrętowy, model jachtu żaglowego, koło
sterowe z bulajem i chronometrem,
tablicę z węzłami itp. Obecnie załatwia-
ne są pozwolenia na użytkowanie
obiektu. 

– Szczególna uwaga poświęcona zo-
stanie mieszkańcom naszego miasta.
To tu chcemy promować m.in. artystów
amatorów, muzyków, sportowców mło-
dego i dawnego pokolenia, tak by z ich
wzorców siłę do działania mogli czer-
pać inni – podkreśla Arkadiusz Klimo-
wicz, burmistrz Darłowa. 

Jeszcze w tym roku dla uczczenia
przyszłorocznego 75-lecia przyłączenia
Darłowa do Polski, zostanie zorganizo-
wana w „Poczekalni Kultury” wystawa
fotogramów pierwszych powojennych,
a później długoletnich mieszkańców
Darłowa. Pomysł na organizację wysta-
wy „Rodziny darłowskie od 1945 r.” 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w 2018 r. zyskał 502 głosy. Pomysłodawcą
tego projektu jest Krystyna Różańska.

Przebudowa pomieszczeń 
kosztowała 507 364,47 zł. 
Na wyposażenie wydano ponad
60 tys. zł. Na realizację uzyskano
wsparcie finansowe UE z środków
zarządzanych przez Darłowską
Lokalną Grupę Rybacką w kwocie
300 tys. zł. Całą inwestycję prze-
budowy pomieszczeń dofinan-
sował Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego.



Uwaga! 
Przetargi na nieruchomości!

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, o ogłoszonych

przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie

nieruchomości gruntowych położonych w Darłowie:

20 listopada
– Darłowo obręb 3, nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami:
5/10 i 2/21, o łącznej powierzchni 25 023 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 500 000,00 
Wadium w wysokości 475 000,00 należy wpłacić do 12 listopada 2019 roku

– Darłowo obręb 3, nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami:
12/6,18/58,12/12,2/28,18/62,18/54 i 5/18, o łącznej powierzchni 8 792 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 3 330 000,00 
Wadium w wysokości 166 500,00 należy wpłacić do 12 listopada 2019 roku

– Darłowo obręb 3, oznaczona numerem 18/52, o powierzchni 10 163 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 3 840 000,00 
Wadium w wysokości 192 000,00 należy wpłacić do 12 listopada 2019 roku

Nieruchomości są sprzedawane wraz z udziałami w drogach wewnętrznych.
Przeznaczone pod: zabudowę obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamen-
towe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

27 i 28 listopada
odbędą się przetargi na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 nierucho-
mości niezabudowanych położonych przy ul. generała Józefa Sowińskiego, obręb
11 miasta Darłowo, przeznaczonych pod budowę boksów garażowych. 

16 grudnia
– Darłowo obręb 2, nieruchomość oznaczona numerem 174/20, o powierzchni
5448 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 362 000,00 
Wadium w wysokości 68 100,00 należy wpłacić do 9 grudnia 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 bio-
logicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami
wypoczynkowymi, usługi sportu i rekreacji.

Informacje o ogłoszonych i planowanych przetargach znajdują się na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl w zakładce „nie-
ruchomości”.

Ogłoszenia i warunki przetargów 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.
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Kolejna 
ulica do
przebudowy 
Trwa przetarg na przebudowę 

ul. Hieronima Fiodorowa. 
Nawierzchnię ulicy zaprojektowano

z kostki betonowej kwadratowej w ko-
lorze grafitu. Chodniki mają być z kost-
ki betonowej w kolorze żółtym, zjazdy 
z kostki w kolorze czerwonym. Od ulicy
Sportowej ruch odbywać się będzie 
w jednym kierunku (szerokość jezdni
3,5m). Od ulicy Morskiej będzie zjazd na
jezdnię o szerokość 5 metrów z ruchem
dwukierunkowym i chodnikiem o dłu-
gości 135 metrów. Całość otrzyma nowe
oświetlenie i system odwadniający. Na
realizację tej potrzebnej inwestycji
miasto otrzyma ok. 50-procentową do-
tację z Funduszu Dróg Samorządowych.
Planowany termin zakończenia realiza-
cji zamówienia to 30 czerwca 2020 r. 

przebudowa targowiska miejskiego 

opóźnienia w zakończeniu
Prace związane z przebu-

dową targowiska będą 
musiały potrwać dłużej. 

Niestety, umowa w sprawie
realizacji tej inwestycji prze-

stała obowiązywać. 

Wprocesie inwestycyjnym cza-
sami dochodzi do sytuacji, 

w której trzeba podjąć decyzję o zmia-
nie sposobu realizacji. 

– Nie oznacza to przerwania prac
nad zmianą naszego miejskiego targo-
wiska. Jeszcze w tym roku ogłosimy po-
stępowanie przetargowe na dokończe-
nie prac budowlanych. Zmienimy też
trochę nasze pierwotne założenia – wy-
jaśnia burmistrz Klimowicz, zaznacza-
jąc, że za decyzją stoi troska o publiczne
finanse. 

Samorząd ma nadzieję, że w tym
trudnym okresie uda znaleźć się wyko-
nawcę, który zaproponuje cenę zgodną
z oczekiwaniami władz miejskich. Ak-

tualnie panująca na rynku tendencja
pokazuje jednak, że sytuacja jest bardzo
trudna. Często słyszy się, że ceny ofero-
wane przez wykonawców w wyniku
różnych zmian – np. w zakresie wzros-
tu poziomu wynagrodzeń i cen mate-

riałów budowlanych powodują, że do-
kończenie inwestycji staje się niemożli-
we.

Nowy harmonogram prac przewidu-
je zakończenie inwestycji do końca
czerwca 2020. 

D
ochody zaplanowane w wy-
sokości 72.771.748,64 zł zos-
tały zrealizowane w I półro-

czu 2019 w kwocie 34.488.863,09 zł, zaś
wydatki – planowane w kwocie
77.007.645,75 zł – wykonano w wysoko-
ści 32.62.277,36 zł. W związku z czym
budżet zamknął się nadwyżką budżeto-
wą na dzień 30 czerwca 2019 r. w wyso-
kości 1.860,585,73 zł. 

Wydatki zrealizowane w rozbiciu 
na najważniejsze działy budżetowe 
w pierwszym półroczu 2019 przedsta-
wiają się następująco:

– handel – 551.087,46 zł (realizacja in-
westycji „Przebudowa targowiska”)

– transport i łączność – 477.876,64 zł
na zarządzanie drogami publicznymi 
i mariną jachtową oraz modernizacją
mostu zamkowego

– turystyka – 430.480,32 zł na utrzy-
mania plaż i ratowników, zakupu sku-
tera wodnego oraz wzrostu atrakcyjno-
ści Wyspy Łososiowej 

– gospodarka mieszkaniowa –

1.858.745,33 zł – związane z funkcjono-
waniem jednostki organizacyjnej miasta
MZBK oraz termomodernizacji ratusza. 

– administracja publiczna –
3.891.279,66 zł – w tym są wydatki Urzę-
du Miejskiego i Rady Miejskiej na wy-
nagrodzenia i pochodne, wydatki na
promocję miasta oraz na realizację za-

dań z zakresu administracji rządowej, 
– oświata i wychowanie – 9.768.002,20

zł wynagrodzenia i pochodnych na pro-
wadzenie szkół: SP nr 3; MG; ZS Żerom-
skiego, Przedszkola nr 2, dotacje dla
szkoły społecznej i przedszkoli niepub-
licznych, zakup autobusu do przewoże-
nia osób niepełnosprawnych i koszty

dowożenia uczniów, funduszu świad-
czeń socjalnych dla nauczycieli i inne 

– pomoc społeczna – 2.427.890,24 zł 
– przeznaczono na wypłaty świadczeń
społecznych z pochodnymi jak np.: do-
datki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki
stałe, celowe i okresowe, na wynagrodze-
nia i pochodne pracowników MOPS i inne 

Budżet pod kontrolą
na wrześniowej sesji Rady Miejskiej jednym z głównych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Darłowa za pierwsze półrocze 2019 r. Mamy
nadwyżkę ponad 1,8 mln zł. Radni jednogłośnie zaaprobowali tę uchwałę. 

– edukacyjna opieka wychowawcza 
– 341.743,81 zł na prowadzenie świetlic
szkolnych, pomoc socjalna dla uczniów,
stypendia socjalne i motywacyjne

– rodzina – 5.813.315,90 zł pieniądze
na świadczenia 500 Plus (3.129. 663 zł);
świadczenia rodzinne i wypłaty z fun-
duszu alimentacyjnego (2.328708 zł),
koszty dotacji dla niepublicznych żłob-
ków, koszty utrzymania dzieci w pla-
cówkach opiekuńczo – wychowawczych
i w rodzinach zastępczych itd. 

– gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 4.295.917,82 zł przeznaczo-
no na gospodarkę odpadami (1.753.299
zł); na oświetlenie ulic (483.961 zł), na
oczyszczanie miasta (385.708 zł), utrzy-
manie zieleni miejskiej (255.256 zł),
koszty utrzymania szaletów i pobór
wody ze zdrojów ulicznych, ochronę
środowiska i inne

– kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego – 1.379.848,36 zł na działalność
DOK-u i Biblioteki Miejskiej: organiza-
cję imprez, zakup książek, budowę Po-
czekalni Kultury w byłym dworcu kole-
jowym, na dotacje dla stowarzyszeń na
działalność kulturalną. 

Aktualnie po dokonanych zmia-
nach w trakcie roku planowany budżet
na rok 2019 po stronie wydatków 
stanowi sumę – 78.391.704,08 zł, 
w tym wydatki majątkowe wyniosą
14.829.794,73 zł, co stanowi 18,92 pro-
cent ogółu wydatków. 

Budżet miasta na rok 2019 zamyka
się deficytem w kwocie 4.235.897,11 zł,
który będzie pokryty przychodami po-
chodzącym z wolnych środków.
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Muzeum zamkowe 
otrzymało pamiątkowy 

kamień z pomnika 
poległych w I wojnie 

światowej 
mieszkańców Darłowa.

podczas wykonywania funda-
mentów pod fontannę w parku

Króla Eryka Pomorskiego, położonego
przy ul. o. Damiana Tynieckiego odko-
pano płytę granitową o wielkości ok.

1x1,5 m, którą to przekazano do Muze-
um Zamku Książąt Pomorskich.

Płyta pochodzi z pomnika, który
upamiętniał żołnierzy poległych 
w czasie I wojny światowej, odsłonięto
go w 1922 r. na wzgórzu Kopa. Wyko-
nany został z granitowych bloków 
w kształcie tumby spoczywającej na
wysokim cokole, na którym w pięciu
kolumnach umieszczono nazwiska
poległych mieszkańców miasta. Na
tumbie znajdował się odlany z brązu
relief, przedstawiający młodą nie-
wiastę, przyjmującą z rąk anioła na-

pełnioną czarę. Scena ta była symbo-
lem przerwanego młodego życia ziem-
skiego i dostąpieniem niebiańskiej
szczęśliwości. Po II wojnie światowej
pomnik rozebrano, bloki kamienne
ustawiono na skraj parku, a płyta 
z brązu zaginęła. Znaleziony granito-
wy blok jest jednym z pięciu, na któ-
rych wyryto nazwiska poległych
mieszkańców Darłowa. 

Po odnowieniu zamontowano go na
dziedzińcu zamkowym przy wejściu na
wystawę Dirlov – Rügenwalde – Darło-
wo.

PaMiętaMy O Dawnych
MieszKańcach

Darłowski
samorząd 
w czołówce

Na XVII Samorządowym
Forum Kapitału i Finansów,

jakie miało miejsce 
w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym 
w Katowicach 3 października,
darłowski samorząd otrzymał

specjalne wyróżnienie. 

Miasto Darłowo w rankingu Pis-
ma Samorządu Terytorialne-

go „Wspólnota”, podsumowującym wy-
datki inwestycyjne samorządów w la-
tach 2016 – 2018 w kategorii małych
miast Darłowo zajęło 3. miejsce pod
względem wykorzystania funduszy
Unii Europejskiej! 

Wyróżnienie odebrał Arkadiusz Kli-
mowicz, burmistrz miasta Darłowa. 
W kategorii gmin wiejskich wyróżnie-
nie otrzymała również Gmina Postomi-
no.

Gratulujemy wspaniałych dokonań!

Galeria Morska

Przybyło PamiątKowych tablic
Rozrasta się, realizowany w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego
na rok 2019, projekt przywrócenia Gale-
rii Morskiej na wschodnim falochronie
w Darłówku. W ostatnim czasie miejsce
to wzbogaciło się o kolejne tablice upa-
miętniające ludzi morza, firmy, insty-
tucje i wydarzenia, które przyczyniły
się do rozsławienia Darłowa i rozwoju
gospodarki morskiej.

zamocowano następujące
tablice poświęcone:

– Erykowi Pomorskiemu – Królowi
Danii, Szwecji, Norwegii i księciu Po-
morza (1381-1459). Dominium Maris
Baltici – było wykładnikiem polityki
tego znakomitego darłowianina, zwo-
lennika zjednoczenia Skandynawii 
z Pomorzem, Polską i Litwą. 

– Kaprom Króla Zygmunta II Augus-
ta, którzy podczas I wojny północnej,

wiosną 1568 r., zdobyli port w Darłówku
i zarekwirowali statki i towary przezna-
czone dla Szwecji walczącej z Polską. 

– Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu,
wicepremierowi w latach 1935-1939,
który w II RP przyczynił się do rozwoju

handlu i gospodarki morskiej, budowy
portu w Gdyni, floty morskiej i Central-
nego Okręgu Przemysłowego. Jako peł-
nomocnik rządu ds. odbudowy wybrze-
ża doprowadził do odbudowy i urucho-
mienia przeładunków handlowych 
w porcie Darłowo. 

– 29. Darłowskiej Eskadrze Lotniczej.
Jej formowanie rozpoczęto w 1962 roku.
W 2010 r. eskadrę włączono w strukturę
44. Bazy Lotnictwa Morskiego. W trakcie
swej ponad pięćdziesięcioletniej działal-
ności darłowscy piloci śmigłowców 
w setkach akcji ratowniczych uratowali
życie wielu ludziom morza.

– Państwowemu Przedsiębiorstwu
Połowów i Usług Rybackich KUTER.
Darłowskie przedsiębiorstwo w latach
1952-1999 zajmowało się połowami,
przetwórstwem, remontami kutrów 
i łodzi, wytwarzaniem i naprawą sieci
rybackich oraz produkcją lodu i mączki
rybnej. W latach 80. XX w eksploatowa-
ło 45 kutrów i zatrudniało ponad 1200
pracowników. 

Łącznie na wschodnim falochronie
znajduje się obecnie 7 tablic. Mamy jed-
nak nadzieję, że będzie ich znacznie
więcej.

P
o przedstawieniu zebranych
głosów w formie elektronicz-
nej i papierowej okazało się,

że na projekty inwestycyjne o wielkości
do 100 tys. zł mieszkańcy Darłowa za-
głosowali w następujący sposób: 

1. „Fontanna podświetlana na stawie
Inkula” – 398 głosów;

2. „Lokomotywa zdrowia – spraw-
nościowy plac zabaw dla dzieci przy
dworcu” – 198 głosów;

3. „Wesołe podwóreczko Dwójeczki 
– urządzenia zabawowe” – 562 głosy;

4. „Darłowo rodem z Hollywood 
– napis Darłowo przy Marina Roynle” 
– 422 głosy;

5. „Bicykl – Święto Rowerów – rzeź-
ba roweru przy Wieprzy” – 48 głosów;

6. „Literacki szlak turystyczny – śla-
dami bohaterów Tyrmanda – 8 stacji 
z elementami małej architektury” – 947
głosów;

7. „Darłowski e-cmentarz – strona
internetowa darłowskiego cmentarza”
– 864 głosy.

W 2020 r. realizowane przez Ratusz
będą dwa projekty inwestycyjne: „Lite-
racki szlak turystyczny – śladami bo-
haterów Tyrmanda – 8 stacji z elemen-
tami małej architektury” i „Darłowski

e-cmentarz – strona internetowa dar-
łowskiego cmentarza”.

Na projekty społeczne do 10 tys. zł,
mieszkańcy zagłosowali w następujący
sposób:

1. „Upamiętnienie pionierów Ziemi
Darłowskiej z okazji 75. rocznicy pol-

skości Darłowa w formie plakiet oko-
licznościowych” – 1111 głosów;

2. „Bezpłatny kurs posługiwania się
podpisami cyfrowymi w komunikacji 
z Urzędami drogą elektroniczną” – 248
głosów;

3. „Edukacja przez ruch. Zakup

urządzeń edukacyjnych dla dzieci 
z dysfunkcjami” – 1121 głosów.

Zgodnie z regulaminem VI edycji
Budżetu Obywatelskiego, wszystkie
projekty społeczne będą realizowane 
w 2020 r.

6 głosów było nieważnych.
Tegoroczne głosowanie mieszkań-

ców Darłowa było także rekordowe. 
O ile 2 lata temu zagłosowało 1776
uprawnionych, w 2018 r. zagłosowało
1369 darłowian. W tym roku na projekty
inwestycyjne zagłosowało 3439 miesz-
kańców, a na projekty społeczne 2480
mieszkańców. W związku z tym, że na
jednej liście do głosowania były projek-
ty inwestycyjne i społeczne, to oznacza,
że 949 głosujących zrezygnowało z gło-
sowania na projekty społeczne. Biorąc
pod uwagę formę głosowania to wśród
projektów inwestycyjnych 201 głosów
oddano w formie papierowej, a przez
Internet 3 238 głosujących. W głosowa-
niu na projekty społeczne 144 głosy od-
dane było w formie papierowej, a 2336
drogą internetową.

Łączna ilość głosujących wyniosła
25% wszystkich mieszkańców Darłowa.
I to jest absolutny rekord ze wszystkich
dotychczasowych edycji.

projekty Vi edycja budżetu Obywatelskiego

Darłowianie wybrali 
we wtorek, 1 października, w Ratuszu zebrał się zespół Budżetu Obywatelskiego, który podsumował
wrześniowe głosowanie na projekty Vi edycji. zagłosował co czwarty darłowiak, co jest rekordem 
w dotychczasowych edycjach. Głosowano przede wszystkim przez internet.

Zliczanie głosów przez członków Zespołu
Budżetu Obywatelskiego

Wspaniały, złOTy Jubileusz
30 października, w gabinecie Arka-

diusza Klimowicza, gospodarza miasta
Darłowa, odbyła się wzruszająca uro-
czystość Złotych Godów Haliny i Bog-
dana Mrozów. W imieniu Prezydenta
RP, burmistrz Darłowa uhonorował ju-
bilatów Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Związek małżeński państwo
Mrozowie zawarli 2 kwietnia 1969 roku.

Wspólnie przeżyte 50 lat to dowód na
istnienie wierności, miłości, wzajemnego
zrozumienia oraz istoty związku mał-
żeńskiego. To wzór i piękny przykład 
dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie. Rocznica ślubu 
to wzruszająca uroczystość. 

Złotym Jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat, pełnych zdrowia.
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27października Fundacja
Morze Miłości zaprosiła
mieszkańców Darłowa do

udziału w obchodach Dnia Dziecka
Utraconego. Tego dnia kilkaset różo-
wych i niebieskich baloników wzbiło się
w niebo nad darłowskim rynkiem. 
W ten sposób symbolicznie uczczono
pamięć o dzieciach utraconych. 

Najpierw wierni w intencji rodzin
dotkniętych stratą modlą się podczas
Mszy św., później wypuszczają w niebo
balony. Od kilku lat darłowska Fundacja
„Morze Miłości” w ten sposób zaprasza
do obchodów Dnia Dziecka Utraconego.

– Zapraszamy rodziny, które straci-
ły dzieci, zarówno te, które jeszcze nie
zdążyły się urodzić, jak i te, które osie-
rociły rodziców już później. Ale także
wszystkich, którym idea upamiętnienia
dzieci utraconych jest bliska – wyjaśnia

Joanna Klimowicz, prezes Fundacji
„Morze Miłości”.

Fundacja zabiega o stworzenie 
w Darłowie pomnika Dzieci Utraconych.

– Matka dziecka, którego ciała nigdy
nie odnaleziono powiedziała, że najgor-
sza wcale nie jest rozłąka, ale brak miejs-
ca, w którym można zapalić znicz, poło-
żyć kwiaty. Myślę, że tak czują też rodzi-
ce dzieci utraconych, którzy nie mają
miejsca, gdzie mogą wyrazić swój ból. Od
kilku lat zabiegamy, żeby w Darłowie
było takie miejsce, gdzie można przeżyć
żałobę – wyjaśnia o. Damian Basarab, 
wikariusz parafii Mariackiej w Darłowie 
i przewodniczący rady fundacji.

Pomnik jest już zaprojektowany. 
Za niespełna dwa tygodnie fundacja
przedstawi szczegóły dotyczące przed-
sięwzięcia. Jak zaznacza J. Klimowicz,
prezentacja to również zachęta do fi-

nansowego włączenia się w realizację
pomnika. – To ciężki temat i trudno
kwestować. Dużo łatwiej przychodzi
nam już proszenie o pieniądze dla hos-
picjum, dzieci utracone to wciąż jeszcze
temat tabu. To pokazuje też, że potrze-
ba jeszcze więcej o tym mówić, żeby
wzrastała świadomość społeczna – nie
ukrywa prezes darłowskiej fundacji.

Dzień DziecKa UtRacOneGO

Dzień Dziecka Utraconego obchodzony
jest 15 października. W Polsce obchodzony
jest od 2004 roku z inicjatywy dwóch orga-
nizacji zrzeszających rodziny dotknięte
śmiercią dziecka: Organizacji Rodziców po
Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dla-
czego”. Ustanowiono go przede wszystkim 
z myślą o rodzicach i bliskich dzieci, którym
nie zawsze umożliwiono właściwe pożeg-
nanie czy też dla tych, którzy nie mieli okazji
zorganizować pogrzebu.

W przeddzień Dnia Edukacji
Narodowej Arkadiusz Klimo-

wicz zaprosił do Ratusza dyrektorów 
i nauczycieli, którzy w roku szkolnym
2018/2019 wyróżnili się w pracy dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej. 

Zaproszenie, oprócz pracowników
szkół i placówek, których organem pro-
wadzącym jest Miasto Darłowo, doty-
czyło także reprezentantów kolejnych
12 przedszkoli i szkół niepublicznych 
– w tym Domu Dziecka i świetlicy śro-
dowiskowej Bezpieczna Przystań.

Wśród przedstawicieli władz znaleź-
li się przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Woźniak i przewodnicząca Ko-
misji Edukacji, Kultury i Turystyki Kry-
styna Różańska.

Burmistrz serdecznie dziękował pe-
dagogom za ich wysiłek, cierpliwość 
i przekazywanie najwyższych wzorców
zachowań. Włodarz podkreślił wielką
rolę nauczycieli w edukacji dzieci 
i młodzieży, a także w procesie wycho-
wania i przygotowania do pracy i życia
w społeczeństwie. Wskazał na trudny
moment likwidacji Miejskiego Gimnaz-
jum spowodowany decyzjami rządu. Je-
dyną pociechą jest fakt, że nikt z nau-
czycieli i pracowników obsługi tej pla-
cówki nie został bez pracy. Wszystkim
pracownikom oświaty życzył wytrwa-
łości, wielu sukcesów oraz satysfakcji 

z pracy zawodowej. Wręczył także na-
grody wyróżniającym się pedagogom.
Gościom z innych szkół i placówek nie-
publicznych wręczono podziękowania
burmistrza. 

Po części oficjalnej gospodarz spot-
kania wskazał na kolejne trudne mo-
menty, które należy wspólnie rozwiązy-
wać. Radykalne przerzucenie na barki
samorządu wynagrodzeń nauczycieli,
które nie mają odzwierciedlenia w sub-
wencji, zmuszają samorząd do pilnych
poszukiwań źródeł ich finansowania.
Już dziś mieszkańcy Darłowa z własnych
środków dofinansowują oświatę w wy-
sokości 6 mln zł na 15 mln zł przekazy-
wanych na utrzymanie oświaty. Ustawy
ministerialne jasno wskazują, że kolejne
podwyżki w dużej części będą musiały
być opłacane przez nasz samorząd.

Darłowski Dzień edukacji 
narodowej 

za trud wychowania 
i nauczania

Nagrody Burmistrza za wysokie 
wyniki nauczania, efekty pracy wy-
chowawczo-opiekuńczej otrzymali: 
– Bożena Ciechanowska, Anna Stefaniak,
Beata Żmuda, Sylwia Cabaj, Dorota 
Pasierbek, Elżbieta Mielczarek-Waluch 
z Przedszkola nr 2 im. J. Porazińskiej, 
– Wioletta Mordacz, Monika Kosowska, 
Bożena Tatuśko ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego,
– Edyta Resil, Janusz Resil, Joanna Wit-
kowska z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego.

D
arłowskie święto seniorów
nawiązuje do Europejskiego
Dnia Seniora, który obcho-

dzony jest na całym świecie w okolicach
20 października. 

Wszystkich przybyłych powitała
serdecznie Danuta Puczyńska – prze-
wodnicząca regionalnego koła Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Darłowie i organizatorka uroczysto-
ści. W życzeniach dla seniorów podkre-
śliła, „aby jesień życia była waszym
czasem radości, uśmiechu i spełnienia
marzeń”. Gospodarz Darłowa – Arka-
diusz Klimowicz z okazji tego dnia ży-
czył seniorom wielu lat życia w zdro-
wiu, szczęściu, pomyślności.

Na scenie kolejno występowały 
zespoły, chóry i soliści. Rozpoczął je 
zespół wokalno-muzyczny „13 i Przyja-
ciele” pod kierownictwem Artura Ha-
merlinga, następnie śpiewały dzieci ze
świetlicy „Bezpieczna Przystań”. Pod-
grzał atmosferę zespół chóralno-mu-
zyczny „Kolorowe Nutki”, składający się
z akordeonisty Jerzego Płatka i 9 senio-
rów chórzystów pod kierownictwem

Elżbiety Gagjew. Dwukrotnie też biso-
wał folklorystyczny zespół śpiewaczy
„Domasławianie”. 

Na zakończenie wystąpił solo woka-
lista Marek Wysocki, który swoim
mistrzowskim śpiewem zachwycił
wszystkich przybyłych. Konferansjerkę
z humorem poprowadziła Dominika
Lesner, nauczycielka ZSM i solistka ze-

społu „Niezbędny Balast”. Sprzęt i opra-
wę muzyczną przygotował Darłowski
Ośrodek Kultury. 

Europejski Dzień Seniora stanowił
doskonałą okazję do spotkania i świetnej
zabawy. Seniorzy i zaproszeni goście,
bawili się znakomicie. Kawa, herbata,
pyszne ciasta, kanapki, słodycze i owo-
ce uprzyjemniły to uroczyste spotkanie.

Darłowski Dzień
Seniora
24 października ponad 300 seniorów z Darłowa, w sali sportowej zespołu szkół
im. stefana Żeromskiego, wzięło udział w uroczystych obchodach Miejskiego Dnia
seniora.

Na zdjęciu, pomiędzy burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej, Elżbieta Miel-
czarek-Waluch, dyrektorka samorządowego Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej.
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Xiii tom 
historii o ziemi 
sławieńskiej

cały 
tOM 
O DaRłOwie
Ukazał się drukiem XIII tom

Historii i Kultury Ziemi 
Sławieńskiej. Obecny tom 
w całości poświęcony jest

dziejom miasta Darłowa i za-
wiera materiały z konferencji,

jaka miała miejsce 
16 listopada 2018 r. na Zamku

Książąt Pomorskich 
w Darłowie. 

publikację liczącą 328 stron roz-
poczyna tekst Jana Sroki i Wło-

dzimierza Rączkowskiego noszący tytuł
„Przeszłość jako potencjał – wprowa-
dzenie”.

Z publikacji można się dowiedzieć
m.in. o tym jakie informacje o Darło-
wie znajdują się w archiwach polskich 
i niemieckich z lat 1800-1945. Sporo
miejsca poświęcono zakonowi kartu-
zów, który przez stulecia kształtował
oblicze Darłowa i okolic. Autorzy piszą
także o zmianach sieci rzecznej w oko-
licach Darłowa w świetle analiz mate-
riałów kartograficznych. Inni zaś ana-
lizując dawne plany miasta opisują jego
rozwój urbanistyczny.

Sporo miejsca poświęca się budow-
nictwu sakralnemu, a szczególnie
funkcjom i znaczeniu średniowiecznej
architektury sakralnej. Osobny arty-
kuł zajmuje się oszkleniem i witraża-
mi w zabytkowych kościołach Darło-
wa. 

Książka jest bogato ilustrowana uni-
kalnymi planami, rycinami i fotografia-
mi. Autorami tekstów są naukowcy 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
z Poznania, Akademii Pomorskiej 
ze Słupska, Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, Muzeum Regionalnego 
w Szczecinku, Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Muzeum w Koszalinie, Muzeum
w Darłowie, Fundacji Dziedzictwo 
w Sławnie. Wydawcą publikacji jest
Fundacja Dziedzictwo w Sławnie, która
od 2002 roku organizuje konferencje
naukowe pn. „Historia i kultura Ziemi
Sławieńskiej” i wydaje drukiem mate-
riały pokonferencyjne. 

Promocja publikacji „Historii i Kultury
Ziemi Sławieńskiej – miasto Darłowo”
odbyła się 23 października w kaplicy
zamkowej Muzeum w Darłowie.
Książkę można kupić w informacjach tury-
stycznych DARLOTU w Darłowie, Sławnie 
i w Darłówku.

N
a wstępie przewodniczący
Rady Powiatu Sławieńskiego
Tomasz Bobin powitał przy-

byłych i w projekcji multimedialnej za-
prezentował w skrócie dwudziestolet-
nią historię Powiatu Sławieńskiego.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Polska
została podzielona na gminy, powiaty 
i województwa. Wtedy w życie weszła
reforma administracyjna i ustawa 
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie tery-
torialnym. Najważniejsze kompetencje
powiatu to wykonywanie zadań pub-
licznych o charakterze ponadgminnym
w zakresie takich spraw jak: edukacja
publiczna, ochrona zdrowia, transport,
drogi publiczne, geodezja, gospodarka
nieruchomościami, ochrona środowis-
ka, porządek publiczny i bezpieczeń-
stwo obywateli, przeciwdziałanie bez-
robociu, obronność. 

W województwie zachodniopomor-
skim utworzono 18 powiatów i 3 miasta
na prawach powiatu: Koszalin, Szczecin
i Świnoujście. Powiat sławieński zajmu-
je powierzchnię 1043 km2. Zamieszkuje
go 56.764 mieszkańców, z tego 52,6%
mieszka na wsi.

Pierwszym starostą został Henryk
Lompert, a siedziba urzędu znajdowała
się w budynku „Sławodrzewu”. Następ-

ny starosta – Grzegorz Januszewski
przeniósł siedzibę starostwa do budyn-
ku byłego internatu ZSA i tam funkcjo-
nuje ona do dzisiaj. Kolejnym szefem
powiatu został Andrzej Lewandowski.
Od grudnia 2010 starostą powiatu sła-
wieńskiego jest Wojciech Wiśniowski. 

Udział w uroczystej sesji Rady Po-
wiatu wzięli byli i obecni radni powiatu

sławieńskiego, pierwszy starosta po-
wiatu Henryk Lompert, radna Sejmiku
Wojewódzkiego Elżbieta Karlińska, sta-
rosta sławieński Wojciech Wiśniowski,
włodarze miast i gmin: Arkadiusz Kli-
mowicz, Radosław Głażewski, Radosław
Nowakowski oraz wiele osób związa-
nych z samorządem powiatowym.

Podczas uroczystej sesji, wręczono

wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu
Sławieńskiego”. Otrzymali je Jan Sroka
ze Sławna i Leszek Walkiewicz z Darło-
wa. Obaj nagrodzeni dużą część swojego
życia poświęcili pracy na rzecz promo-
cji Powiatu Sławieńskiego poprzez 
wydawnictwa książkowe, publicystykę,
organizowanie sesji historycznych 
i wystaw.

20-letni powiat 
4 października, w sali herbowej Urzędu Miejskiego w sławnie, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu
sławieńskiego z okazji 20-lecia powiatowego samorządu. 

osiedle zachód

Nie będzie głosowania na kandydatów do Rady
Osiedla, ponieważ w wyniku dokonanej rejestracji,
która odbyła się w dniach od 7 października 2019
roku do 22 października 2019 roku, liczba zgłoszo-
nych kandydatów stanowi bezwzględną większość
statutowego składu Rady (15 kandydatów na 15
miejsc). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Kandydaci na członków Rady Osiedla Zachód: 
1. Damian Gastół, lat 38 
2. Halina Gosz, lat 60 
3. Paulina Aleksandra Kawczyńska 
4. Hardtmund Aleksander Klewiado, lat 61 
5. Patryk Dariusz Kliber, lat 24
6. Adam Konkel, lat 51
7. Andrzej Stanisław Kornaś, lat 60
8. Jakub Władysław Moroz, lat 31
9. Alina Olchowik, lat 53
10. Paweł Paćkowski, lat 53
11. Piotr Paćkowski, lat 52
12. Janusz Sokoliński, lat 43
13. Leszek Tepurski, lat 61
14. Robert Wychowałek, lat 36
15. Wiktoria Wyczesany, lat 66

osiedle Południe

Nie będzie głosowania w wyborach do Rady, po-
nieważ w wyniku dokonanej rejestracji, która odby-
ła się w dniach od 7 października do 22 października
2019 roku, liczba zgłoszonych kandydatów stanowi
bezwzględną większość statutowego składu Rady
Osiedla Południe (15 kandydatów na 15 miejsc).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Kandydaci na członków Rady Osiedla Południe:
1. Marta Natalia Antosik, lat 26
2. Eugeniusz Berliński, lat 65

3. Małgorzata Brzozowska, lat 40
4. Grzegorz Chmielecki, lat 48
5. Sławomir Mirosław Herman, lat 42
6. Milena Dorota Kołodziejczyk, lat 36
7. Karolina Anna Koralewska, lat 35
8. Angelika Kuriata, lat 46
9. Jolanta Alicja Nowik, lat 62
10. Danuta Jagoda Puczyńska, lat 71
11. Dorota Jolanta Ratkowska, lat 43
12. Stanisława Sadowska, lat 59
13. Halina Szymczak, lat 73
14. Anna Tyrańska, lat 37
15. Robert Eugeniusz Wójcik, lat 35

osiedle bema 

Nie będzie głosowania w wyborach do Rady, po-
nieważ w wyniku dokonanej rejestracji, która odby-
ła się w dniach od 7 października do 22 października
2019 roku, liczba zgłoszonych kandydatów stanowi
bezwzględną większość statutowego składu Rady
Osiedla Bema (15 kandydatów na 15 miejsc).

Kandydaci na członków Rady Osiedla Bema:
1. Robert Bukowski, lat 52
2. Marcin Gustaw Cichocki, lat 42
3. Piotr Maciej Grosz, lat 46
4. Jacek Janusz Kowalski, lat 54
5. Tomasz Kowalski, lat 39
6. Paweł Krakowiak, lat 51
7. Krystyna Maria Krzemińska, lat 61
8. Radosław Lorenc, lat 39
9. Joanna Misztal, lat 36
10. Katarzyna Przybysz-Łuszczewska, lat 40
11. Artur Romaniuk, lat 41
12. Ryszard Redke, lat 62 
13. Andrzej Starzyński, lat 53
14. Agnieszka Julia Tomaszewska-Sawicka, lat 45
15. Piotr Warzychowski, lat 49

osiedle centrum 

Nie będzie głosowania w wyborach do Rady
Osiedla Centrum, ponieważ w wyniku dokonanej
rejestracji, która odbyła się w dniach od 7 paździer-
nika do 22 października 2019 roku, liczba zgłoszo-
nych kandydatów stanowi bezwzględną większość
statutowego składu Rady Osiedla Centrum (15 kan-
dydatów na 15 miejsc).

Kandydaci na członków Rady Osiedla Centrum:
1. Eugeniusz Jan Adamów, lat 69 
2. Artur Robert Cabałą, lat 51
3. Daniel Władysław Ertman, lat 29 
4. Agnieszka Renata Głogowska, lat 48 
5. Mirosław Jabłoński, lat 60
6. Joanna Koguciuk, lat 41 
7. Bartłomiej Kazimierz Kruk, lat 44
8. Jarosław Łukaszewski, lat 52 
9. Joanna Maciejewska, lat 43 
10. Łukasz Adam Nowak, lat 43 
11. Józef Olejnik, lat 67 
12. Beata Marzanna Porębska, lat 54
13. Jerzy Ryszard Rokosz, lat 63
14. Krzysztof Piotr Walków, lat 44
15. Marcin Witkowski, lat 45

osiedle Darłówko 

Nie będzie wyborów do Rady Osiedla, ponieważ
w wyniku dokonanej rejestracji, która odbyła się 
w dniach od 7 października do 22 października 2019
roku, liczba zgłoszonych kandydatów wynosi 8 osób
i jest mniejsza od bezwzględnej większości statuto-
wej wymaganego składu Rady Osiedla Darłówko.

Rady osiedli wybrane… bez wyborów
17 listopada miały się w Darłowie odbyć wybory do rad osiedli – najniższego, ale ważnego, szczebla
samorządności. Miejska Komisja wyborcza uchwaliła, że się nie odbędą. 



WiadomościWiadomościDziało Się
Październik 2019 r. Nr 7 (169)8

Koncert pełen refleksji, zadumy i miłości – w takim
rytmie zagrały serca mieszkańców Darłowo 1 listo-

pada, o godz. 17 w kościele świętej Gertrudy. 
Niezwykły i wzruszający występ przygotowało Biuro

Promocji Miasta Darłowa oraz pracownicy Urzędu Miejskie-
go. W ten sposób okazali solidarność ze swoją koleżanką 
– Justyną Filipek, która zmaga się z nowotworem złośli-
wym. Najpiękniejsze utwory o miłości takich kompozytorów
jak m.in. Bacha, Vivaldiego czy Mozarta zagrał żeński zespół
„La Donna E Mobile”, a wydarzenie
to poprowadził Andrzej Zborowski. 

Najwięcej emocji wzbudził – nie-
zapowiadany wcześniej – finałowy
występ kolegi z pracy Justyny – Jaro-
sława Byrwy. Na co dzień urzędnik

darłowskiego ratusza – pełnomocnik burmistrza ds. strategii
i rozwoju miasta wykonał „Sen o Victorii” Dżemu. W kulmi-
nacyjnym momencie dołączyli do niego koleżanki i koledzy 
– tworząc chór, który najpiękniej jak potrafił zaśpiewał wspól-
nie – Justynie – … „O Victorio, moja Victorio! O Victorio ma! 

Owacje na stojąco, łzy wzruszeń i potężna doza dobrej
energii – to wszystko popłynęło na tytułowe 4 Strony Świa-
ta, stając się namacalnym dowodem tego, że MY jesteśmy
zdolni do miłości: czystej, prawdziwej i wielkiej. 

Z MYłości do życia, z MYłości do
drugiego człowieka…

Ogromne podziękowania należą
się wielu osobom. My dziękujemy
wszystkim mieszkańcom Darłowa za
szczodrość.

zagrali z Myłości do życia 

chór wielKich Serc 

Brawo Darłowo!
Podczas dwóch wydarzeń – koncertu i fire
show, które trwały 2 godziny – udało się
zebrać blisko 24 tys. zł.

Dwa wyDaRzenia, jeDen cel – POMóc jUstynie!
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Dwa wyDaRzenia, jeDen cel – POMóc jUstynie!

Królowa nocy rozpaliła serca. 
Płomienne Show
Już po raz czwarty darłowski ry-

nek stanął w ogniu. 31 paździer-
nika zorganizowano kolejną edycję
„Darłowo Fire Show”. 

Tym razem koszalińscy artyści 
z zespołów „Incendi” oraz „JumpFire”
wystawili specjalnie dedykowaną
mieszkańcom Królewskiego Miasta
sztukę pt. „Królowa Nocy”. Przed ra-
tuszem miejskim zebrała się rekor-
dowa publiczność. Półgodzinny spek-
takl poprzedził kilkoma ważnymi
słowami inicjator pokazu – Daniel
Bonzay Frącz.

W trakcie ognistej choreografii
nie zabrakło niezwykłych efektów 
pirotechnicznych, kuglarskich, akro-
batycznych, a całość dopełniały bar-
wne wizualizacje „rzucane” na okala-
jące plac Kościuszki kamienice. Tytu-
łowa Królowa, zanim zasiadła na

prawdziwym tronie, przyprowadziła
ze sobą na łańcuchu baśniowego,
ogromnego i uzbrojonego w kolce
„pupila”, który szczególnie spodobał
się przybyłym dzieciom. Nie zabrakło
też walki rycerzy w pełnym ryn-
sztunku, połykania ognia, płonącej
„klatki”, w której zamknięto główną
bohaterkę, czy rozgrzanych do czer-
woności żarników, z których rozpry-
skiwały się iskry. To wszystko w takt
trzymającej w napięciu muzyki.

Po finale rozległy się gromkie bra-
wa i okrzyki, a goście mieli okazję
sfotografować się z barwnie ucharak-
teryzowanymi artystami odzianymi
w wyjątkowe kreacje. Jednym słowem
– ogień. 

Ważnym aspektem pokazu był wy-
znaczony jego cel, który jak później
się okazało został osiągnięty. „Królo-

wa Nocy” zadedykowana była Justy-
nie – darłowiance zmagającej się 
z nowotworem. Darłowo udowodniło
ponownie, że ogień mają również 
w swoich sercach i chętnie otwierali
swoje portfele. Do zobaczenia za rok.
Razem z Justyną!

fot. Magda Burduk

PoDziękowania:
Miasto Darłowo; Biuro Promocji Miasta (M.
Burduk, A. Wejnerowski, D. Frącz); Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Darłowie, Technika estradowa „Rezo-
nans” – Jerzy Sochal; Incendi; JumpFire; Pat-
rycja, Krzysztof i Filip Walków; „Mediva” 
– Jakub Iwanisik; Prywatny Transport Sani-
tarny – Jażdżejewski Bogusław; OSP Kowa-
lewice; Komisariat Policji w Darłowie
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szKOlny Dzień DRzewa
Dzień Drzewa w naszej

szkole obchodzony jest od kilku
lat. To od drzew zależy bioróż-

norodność, dlatego szczególnie
ważna jest edukacja ekolo-

giczna dzieci i młodzieży. 

Wtym roku szkolnym na lek-
cjach przyrody i biologii

uczniowie rozpoznawali drzewa po li-
ściach, owocach, korze i pokroju.
Wspólnie napisali „list do drzew” z po-
dziękowaniami za rolę, jaką pełnią 
w naszym życiu. Wykonywali kolorowe
plakaty, rozwiązywali rebusy, krzyżów-
ki i zadania, a ciekawostki o drzewach
zawiesili na szkolnej gazetce. 

Uczniowie klasy VII b symbolicz-
nie posadzili krzew – irgę „Major” 
– w Lokalnym Centrum Ekologicz-

nym. Jej kolorowe liście i owoce ude-
korują nasz ogród do późnej jesieni.
Serdecznie dziękujemy Agnieszce
Mystkowskiej, która pomaga nam 
w zagospodarowaniu terenów zielo-
nych wokół szkoły oraz panom kon-
serwatorom za okazaną pomoc pod-
czas prowadzonych nasadzeń i prac
pielęgnacyjnych. 

Organizatorkami akcji były: B. Kali-
nowska, M. Kosowska i M. Brzozowska. 

pRzeDszKOle nR 2

Dzień przedszkolaka 
20września to ważna data dla

wszystkich przedszkolaków.
Tego dnia obchodzony jest Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka. 

Nasze przedszkole obchodzi ten
dzień uroczyście i kolorowo. Każda gru-
pa wybiera swój kolor i dzieci wraz 
z paniami ubierają się w stroje tego ko-
loru. Także i w tym roku całe przed-
szkole, kolorowe, wesołe, z balonami,
opaskami, pomponami przeszło ulicami
Darłowa na miejski rynek, gdzie od-
śpiewano hymn przedszkolny. Nie spo-
sób było nas nie zauważyć. Oczywiście
nie mogło zabraknąć pamiątkowego

zdjęcia i wesołej zabawy przy znanych
dzieciom przebojach.

Cieszymy się, gdy mieszkańcy pytają
z jakiej okazji ten pochód, bo mamy
możliwość rozpropagować wiadomość
o Dniu Przedszkolaka.

BOżENA CiEChANOWskA

Święto zostało ustanowione Uchwałą
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
13 września 2013 roku, aby podkreślić
znaczenie edukacji przedszkolnej 
w rozwoju i edukacji dzieci.

pRzeDszKOle nR 2

PaSowanie 
na PrzeDSzKolaKa 
uroczystość „Pasowania na

Przedszkolaka” jest jedną 
z głównych uroczystości przedszkol-
nych. 24 października w Przedszkolu 
nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie
świętowaliśmy to wydarzenie, które
jest w naszym przedszkolu już tradycją. 

W tym roku uroczystość ta przybra-
ła nową formę: dzieci z grupy 3-latków
„Biedroneczek” były witane i wprowa-
dzone w życie przedszkolne przez dzie-
ci 6-letnie z grupy „Muchomorków”.
Dzieci zaprezentowały się w wierszu,
piosence a także tańcu. Następnie dy-
rektor Elżbieta Mielczarek-Waluch, do-
tykając ramienia dzieci dużym ołów-
kiem, uroczyście pasowała je na przed-
szkolaków. Starsze przedszkolaki

wspaniale zaopiekowały się swoimi
młodszymi kolegami. Dla najmłodszych
było to na pewno jedno z pierwszych
wystąpień przed tak liczną publiczno-
ścią, a dla rodziców na pewno nie ostat-
nie, które było powodem do dumy ze
swoich pociech. 

Na to szczególne wydarzenie przy-
były całe rodziny: rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie, ciocie, wujkowie. Po części
oficjalnej wszyscy wspólnie zasiedli do
słodkiego poczęstunku przygotowane-
go przez rodziców i w radosnej atmos-
ferze zakończono kolejną udaną uro-
czystość w życiu przedszkola.

JOANNA stEfANiAk

10 października obchodzony
był Ogólnopolski Dzień

Drzewa. Pragnąc przybliżyć
dzieciom ich znaczenie, 

nasze przedszkole 
odwiedziła lokalna bajkopi-

sarka Danuta Siwiec. 

P
isarka wprowadziła dzieci 
w bajkowy świat krasnala 
i zwierząt zamieszkujących

las, a także zapoznała je z popularny-
mi gatunkami drzew i zwierząt skła-
dających się na florę i faunę okolicz-
nych lasów. Dzieci dowiedziały się
również w jaki sposób dbać o las, aby
móc korzystać z jego dobrodziejstw
przez długie lata. Spotkanie zakoń-
czyło się wyrecytowaniem wiersza
ekologicznego napisanego przez Da-
nutę Siwiec. 

Kolejnym elementem świętowania

Dnia Drzewa było obejrzenie przez
dzieci filmu przyrodniczo-ekologiczne-
go pod tytułem „Co to jest las?”. Wpro-
wadził on przedszkolaków w świat lasu
widziany oczami wiewiórki Rudej, któ-
ra przedstawiła swoich leśnych przyja-
ciół, budowę lasu oraz przypomniała,
aby z szacunkiem odnosić się do jej
miejsca zamieszkania. Dodatkowo,
dzieci stworzyły prace plastyczne
przedstawiające drzewa, które przy
okazji mają symbolizować łączącą je
więź – drzewo wyrastające ze wspól-
nych korzeni, wzmocnione jednym
pniem, zwieńczone koroną o wielu róż-
nobarwnych liściach. 

Od najmłodszych lat należy pamię-
tać, że pokój na Ziemi nie może być
osiągnięty bez pokoju z przyrodą.

ANNA BiAłOWąs, 
MARtA REsil-GAWlE

pRzeDszKOle nR 2

Drzewo to życie



Za przekazanie akcesoriów niezbędnych do sprzątania (rękawiczki i worki), serdecznie
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20września uczniowie klas
czwartych, piątych i siód-

mych wraz z opiekunami wzięli udział
w międzynarodowej kampanii odby-
wającej się na całym świecie w trzeci
weekend września – „Sprzątanie świa-
ta”. Celem akcji jest zebranie śmieci za-
legających poza miejscami przezna-
czonymi do ich składowania oraz
wzrost świadomości ekologicznej spo-

łeczeństwa. Wyposażeni w worki i rę-
kawiczki, zbierali wszystko to, co zna-
lazło się na terenie położonym blisko
boiska oraz w okolicach szkoły. Zaśmie-
cone miejsca w mgnieniu oka stały się
czyste. Uczniowie uzbierali kilka wor-
ków odpadów, które po segregacji trafi-
ły na odpowiednie miejsca składowania
lub do recyklingu. Niestety, nie wszyscy
są świadomi, jak wielki wpływ mają na

środowisko naturalne przez swoje za-
chowanie. 

Akcja „Sprzątanie świata” to wyjątko-
wa okazja pokazująca wszystkim, w jak
prosty sposób możemy pomóc przyro-
dzie. Uczestnicy sprzątania byli bardzo
zadowoleni z udziału w akcji. Wszyscy
dobrze się bawili i jednocześnie zdali so-
bie sprawę, że dali dobry przykład in-
nym uczniom, a także dorosłym.

sp 3

nie ŚMieciMy
– sprzątamy – zmieniamy!

103najmłodszych uczniów SP
nr 3 w Darłowie przystąpi-

ło do uroczystego ślubowania i paso-
wania na uczniów klasy pierwszej.

Ceremonia rozpoczęła się wystąpie-
niem dyrektor szkoły Bożeny Tatuśko,
która powitała wszystkich zebranych 
i skierowała gorące słowa do pierwszo-
klasistów. Do najważniejszych uczest-
ników tego wydarzenia swe słowa skie-
rował również zaproszony na uroczys-
tość burmistrz Miasta Darłowo,
Arkadiusz Klimowicz. Kolejnym pun-

ktem programu były występy arty-
styczne, w wykonaniu najmłodszych 
i ich starszych kolegów. Najważniej-
szym jednak momentem uroczystości
było złożenie przez dzieci uroczystego
ślubowania na sztandar szkoły oraz pa-
sowanie na uczniów.

W ten sposób pierwszoklasiści zos-
tali oficjalnie włączeni do grona
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
w Darłowie. Naszym najmłodszym
uczniom życzymy samych sukcesów 
i radości ze zdobywanej wiedzy.

sp 3

Ślubowanie 
pierwszoklasistów 

sp 3

Szkolne 
kodowanie

Szkoła Podstawowa nr 3
włączyła się w Europejski Ty-
dzień Kodowania (CodeWeek

2019) i organizowała różne
aktywności wprowadzające 

w tajniki kodowania. 

uczniowie tworzyli i korzystali 
z interaktywnych quizów przy

użyciu aplikacji Kahoot. 17 października
uczniowie klasy 8a i 8c zabawili się 
w robo-fizyków, przekonując się, że ko-
dować można również na kartce papie-
ru. Zadaniem uczniów było tak zapro-
gramować robota Ozobota, aby prze-
szedł trasą przy której zapisane są
informacje prawdziwe dotyczące napię-
cia elektrycznego i natężenia prądu.

Uczniowie, którzy aktywnie uczest-
niczyli w wydarzeniu CodeWeek 2019
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

MARtA sOłtAN

sp 3

Dobrze biegają na przełaj 
3 października, w Sławnie,

obyły się powiatowe 
drużynowe biegi przełajowe

Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Nasi

uczniowie wywalczyli miejsca
na podium. 

Reprezentacja SP 3 Darłowo wy-
startowała we wszystkich kate-

goriach wiekowych. Pogoda dopisała co
umożliwiło sprawne przeprowadzenie
zawodów. W każdej kategorii brały
udział 4-osobowe reprezentacje zarów-
no chłopców jak i dziewczynek. Nasi za-
wodnicy pokazali swój waleczny cha-
rakter podczas biegu i zaprezentowali
się bardzo dobrze na tle zespołów z po-
wiatu sławieńskiego. Biegacze z „trójki”
dobrze bawili się pokazując, że sport to
nie tylko rywalizacja, ale także spotka-
nie z rówieśnikami i wspólne wyjazdy 
w super atmosferze. Duże brawa należą
się najmłodszym uczestnikom z roczni-
ków 2009, 2010 były to ich pierwsze za-
wody pozaszkolne.

Nasi reprezentacji wywalczyli: 
– w Igrzyskach Dzieci II miejsce

chłopców i II miejsce dziewcząt; 
– w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

II miejsce chłopców i III miejsce dziew-
cząt.

REMiGiusZ WiERNiCki

26 września uczniowie klas
7a i 7c wraz z wychowawczy-

niami: Justyną Tomczyk 
i Agnieszką Nowak-Pawlicką,

wybrali się na Zachodniopo-
morski Festiwal Nauki organi-

zowany przez Politechnikę
Koszalińską.

nasze festiwalowe spotkania roz-
poczęliśmy w głównym obiekcie

Politechniki. Tam uczniowie zapoznali
się z nauką w atrakcyjny i przystępny
sposób. Zobaczyli wystawy, pokazy
sprzętu technicznego oraz wzięli udział
w prezentacji ,,Nieograniczone możli-
wości pamięci. Szkoła IQ”. Mieliśmy
także okazje poznać nowoczesne tech-
niki pomiarów w geodezji.

Po zjedzeniu pysznej grochówki

uczniowie udali się do kampusu przy
ulicy Racławickiej. Tam obejrzeli mię-
dzy innymi jak powstają obiekty rzeź-
bione przez maszynę. Mieli też okazję
odwiedzić sale wzornictwa przemysło-
wego. Wrócili do Darłowa pełni pozy-
tywnych wrażeń i chęci zdobywania
nowej wiedzy.

AGAtA kuRiAtA

naUKOwy festiwal
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pod takim hasłem młodzież 
i nauczyciele zorganizowali ak-

cję ekologiczną, w której zwrócono
uwagę na problem pożarów i wycinki
lasów amazońskich. Mimo, że znajdują
się one daleko, to skutki ich wyniszcze-
nia mogą być dla nas katastrofalne.

Rozmawiano o tym podczas szkolnego
apelu oraz happeningu, podczas które-
go posadzono drzewko na Wyspie Łoso-
siowej. 

Drzewko zostało podarowane przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Darłowie. Dziękujemy.

zs iM. s. ŻeROMsKieGO 

#DrzewkoDlaamazonii

Uczniowie klasy IV 
technikum wzięli udział 

IV Ogólnopolskim Konkursie.
Zajęli 4. miejsce zostawiając

w tyle wiele ekip. 

pod koniec października, w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Miastku, Kamil Mi-
chalski i Dominik Gajos rywalizowali 
z kolegami z 9. drużyn z różnych części
kraju, m.in. Gdańska, Gdyni, Warszawy,
Swarożyna, Kartuz, Chojnic. W pierw-
szym dniu konkursu uczniowie wyko-

nywali zadania praktyczne. Testem po-
prawności realizacji zadania było
sprawdzenie szczelności zmontowanej
instalacji.

Drugi dzień konkursu to część teore-
tyczna, podczas której uczniowie roz-
wiązywali test obejmujący wiedzę z za-
kresu odnawialnych źródeł energii
(OZE). W czasie oczekiwania na werdykt
i sprawdzania prac uczestnicy konkursu
udali się na wycieczkę wokół Miastka, by
zobaczyć nowo powstałą farmę fotowol-
taiczną. Współwłaściciel farmy opowie-
dział młodzieży o pracach montażowych
oraz parametrach technicznych farmy. 

zs iM. s. ŻeROMsKieGO 

technik oze 
wszystko może

zs iM. s. ŻeROMsKieGO 

Żeby 
serce 
biło
16października, w Światowym

Dniu Przywracania Czynno-
ści Serca, uczniowie przyłączyli się do
ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu 
w RKO (akcji organizowanej przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy). 

Pod okiem ratowników z Ratownict-
wa Wodnego Darłowo – Kamila War-
mińskiego i Sebastiana Smolarka mło-
dzież promowała naukę pierwszej po-
mocy.

zs iM. s. ŻeROMsKieGO 

Ślubowanie pierwszoklasistów
w piątek, 11 października, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych. 

P
o odegraniu hymnu państwo-
wego i odśpiewaniu hymnu
szkoły głos zabrała dyrektor

Joanna Witkowska, która przywitała
przybyłych gości: przewodniczącego
Rady Miejskiej Czesława Woźniaka,
przewodniczącej komisji edukacji kul-
tury i turystyki Krystynę Różańską,
przedstawicieli Rady Rodziców, grono
nauczycielskie. Szczególnie powitała
110 uczniów czterech klas pierwszych
(dwóch klas LO i dwóch szkoły branżo-
wej). Ślubowano na sztandar szkoły. Po
oficjalnych uroczystościach wytypowa-
ne trójki uczniów klas pierwszych
wzięły udział w zgaduj zgaduli na temat
znajomości szkoły. Zwyciężyła klasa Ia
z LO.

W piątek, 4 października,
na darłowskim rynku odbyło

się uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych 
Zespołu Szkół Morskich. 

po wciągnięciu bandery na maszt
dyrektorka ZSM Magdalena

Miszke, trójzębem Neptuna pasowała
236 pierwszoklasistów z ośmiu klas.
Odbyło się to w asyście dyrekcji i nau-
czycieli, a także zaproszonych gości,
m.in. starosty sławieńskiego Wojciecha
Wiśniowskiego, burmistrza Darłowa
Arkadiusza Klimowicza, radnej sejmiku
wojewódzkiego Elżbiety Karlińskiej, ro-
dziców oraz młodzież całej szkoły. 

Dużym powodzeniem cieszyła się
musztra paradna w wykonaniu kompa-
nii honorowej ZSM. Następnie wszyscy
udali się do siedziby szkoły, gdzie staros-
ta Wojciech Wiśniowski, radna sejmiku
Elżbieta Karlińska i dyrektorka Szkoły
Morskiej Magdalena Miszke przecięli
wstęgę oddając do użytku zespół urzą-
dzeń parkowych i rekreacyjnych. 

Szkoła morska uczy dyscypliny,
oswaja „szprotki” z wodą, wiatrem,
kompasem, sterem, uczy szacunku do
morza, kształtuje charaktery, przeka-
zuje wiedzę, umożliwia praktykę. Ci,
którzy odpowiednio z tego czerpali 
– dziś są rekinami. A mundur, zwłasz-
cza ten marynarski, nad morzem to
najlepszy uniform. Robi wrażenie, a po-
mnożony potęguje doznania. 

Ślubowanie to podniosły moment

dla całych rodzin. W dodatku widowi-
skowy. Warto pokazywać – nawet tym
najmłodszym, że granatowy kołnierz 
i trzy białe paski to nasza nadmorska,
żeglarska tradycja. 

Życzymy im nie tylko wiatru wieją-
cego od tyłu, ale także powodzenia,
wspaniałego czasu w Darłowie i tego by
z wspomnianych „szprotek” wyłoniły
się prawdziwe „rekiny i czarne perły”.

ŚlUBOwanie MORsaKów 
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KinO baJKa:

boŻe ciało 
w reżyserii Jana Komasy, które otrzy-
mało 11 nagród i 5 nominacji, w tym na-
grodę specjalną na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Wenecji. 

Dwudziestoletni Daniel zostaje wa-
runkowo zwolniony z poprawczaka.
Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby
pracować w stolarni, ale zamiast tego
zaczyna udawać księdza.

Kino Bajka godz. 17:45 
8-9-10 oraz 13-14 listopada

fala KUltUry m.c.
29 listopada, godz. 20:00, 
Pub Bagatella Darłowo
Koncert zespołu Kraków Street

Band, który w ekspresowym tempie
stał się wizytówką zarówno swego ro-
dzinnego miasta, jak i polskiej sceny
muzycznej. Grupa od kilku lat nie
zwalniając tempa zdobywa coraz więk-
szą popularność. Aktualnie muzycy
promują swój najnowszy, trzeci już 
w dorobku album „Going Away”. Płyta
oparta jest w całości na autorskim ma-
teriale. Składa się na nią 11 żywych,
bezpretensjonalnych piosenek, zgrab-
nie balansujących między nowoczes-
nym folkiem, jazzem i bluesem. Pięk-
nie brzmiące pomieszczenia studyjne
Radia Kraków pozwoliły uchwycić niu-
anse w muzyce 9-osobowego składu,
która od czasu ulicznych początków
nabrała rumieńców i treści. 

Album „Going Away” otrzymał no-
minację do nagrody Fryderyki 2019 
w kategorii Album Roku Blues/Country.

leKtUra
goDna 
Polecenia 
Antologia reportażu o Pomorzu to

nowa książka wybitnego darłowiaka
Cezarego Łazarewicza. „Nasz” laureat
Nike tym razem w roli analityka, który
wybrał dla nas najlepsze i najciekawsze
reportaże z Pomorza Zachodniego 
z ostatnich 100 lat! Jest też o Darłowie!

Książka znakomita, z wielu powo-
dów warta polecenia. Łazarewicz, zna-
ny i uznany dziennikarz i pisarz, podjął
się tematu Janusza Walusia, Polaka,
skazanego w RPA na karę śmierci za
morderstwo przywódcy Południowoaf-
rykańskiej Partii Komunistycznej Chri-
sa Haniego. Chris Hani był, obok Nelso-
na Mandeli, czołowym przywódcą walki
z nierównością rasową w RPA i jego
śmierć omalże nie spowodowała zała-
mania procesu wychodzenia kraju z re-
żimu apartheidu.

Jeśli jesteś pełnoletnim
uczniem lub studentem 

z powiatu sławieńskiego,
masz jakieś zamiłowania 

i pasje i chciałbyś je rozwijać 
– to jest to projekt 

dla Ciebie. 

pasje po Horyzont to program
stypendialny Darłowskiego Cen-

trum Wolontariatu, który zakłada przy-
znanie dwóch stypendiów finansowych
– każde po 6000 zł. Mecenasem tego
programu jest belgijska spółka POC
Partners, która w Darłowie wybudowa-
ła luksusowy apartamentowiec pod na-
zwą Maryna Royale Darłowo i jest part-
nerem strategicznym Darłowskiego
Centrum Wolontariatu. 

Dzięki programowi „Pasje po Hory-
zont” młodzi, uczący się mieszkańcy
powiatu sławieńskiego mogą sięgnąć
po środki, które pozwolą im na zain-
westowanie w siebie oraz na realizację
własnych zainteresowań, zamiłowań,
pasji…

Jakie wymogi należy spełniać aby
móc sięgnąć po dofinansowanie warte
6000 zł?

1. Musisz być młodym uczniem/stu-
dentem z terenu powiatu sławieńskie-
go.

2. Musisz posiadać tytułowe Pasje po
Horyzont.

3. Nagrać krótki filmik (do 3 min.)
prezentujący Pasje po Horyzont lub
przedstawić je Komisji Stypendialnej.

4. Wypełnić i złożyć wniosek:
Na adres mail:
biuro@wolontariat.com.pl

Terminy:
22 października 2019 r. – 30 listopa-

da 2019 r. (w tym czasie czekamy na wa-
sze zgłoszenia).

30 listopada 2019 r. (godz. 11:00)
– czas na prezentację osobistą przed
Komisją Stypendialną (siedziba DCW).

2 grudnia 2019 r. – ogłoszenie wyni-
ków.

Do zdobycia są dwa stypendia, każde
po 6000 zł.

Dokumenty dostępne na:
https://darlowo.pl/

Pasje 
PO hORyzOnt.
sięgnij po 6000 zł

Wielki sukces i czołówki serwi-
sów informacyjnych. Wszys-

cy mówią o literackiej Nagrodzie Nobla
dla Olgi Tokarczuk. W tej niezwykłej
chwili jest nam niezmiernie miło
wspomnieć o tym, że podczas tego-
rocznego festiwalu Media i Sztuka go-
ściliśmy w Darłowie Antonię Lloyd-Jo-
nes, która dzięki swym tłumaczeniom
objawiła światu talent naszej rodzimej
pisarki. 

– Książki Olgi są nominowane i na-
gradzane, bo są bardzo dobre. Tylko
czytelnicy musieli je dostać we włas-
nym języku, jak już się pojawiają, stają
się popularne – mówiła Antonia Lloyd-
Jones w wywiadzie dla „Polityki”. To
samo mogliśmy usłyszeć podczas dar-
łowskiego festiwalu. 

– Można powiedzieć, że Olga mówi
na świecie głosem Antonii. Ona wyszu-

kuje, rekomenduje, walczy o naszych
autorów i ich tłumaczy – podkreśla 
Cezary Łazarewicz, znany dziennikarz 
i pomysłodawca darłowskiego festiwa-
lu. – W tak wyjątkowej chwili wierzę 
w to, że pójdziemy za ciosem i już na
najbliższy festiwal uda się nam sprowa-
dzić do Darłowa noblistkę Olgę Tokar-
czuk. Darłowo na to zasługuje – dodaje
Cezary Łazarewicz. 

Olga Tokarczuk dołączyła do grona
polskich literackich noblistów, wśród
których znaleźli się Henryk Sienkie-
wicz, Władysław Reymont, Czesław 
Miłosz i Wisława Szymborska. W 2018
roku otrzymała International Booker
Prize za powieść „Bieguni” oraz jest
dwukrotną laureatką Nagrody Literac-
kiej „Nike” za powieści: „Bieguni”
(2008) i Księgi Jakubowe (2015).

Fot. tomasz Keler

nobel dla olgi tokarczuk z małym darłowskim akcentem 

5
modeli, które można było
obejrzeć w holu I piętra Urzę-
du Miejskiego były wystawio-

ne podczas europejskich mistrzostw
konstrukcji żaglowych, które odbyły
się w Burgas w Bułgarii. Dwa z nich
zdobyły I i II miejsce w swoich katego-
riach. 

A podziwiać było można zminiatu-
ryzowany statek wielorybniczy Charles.
Inny statek to rosyjska fregata rakieto-
wa, która była reprezentacyjna dla poli-
tyki morskiej ZSRR w końcu lat 70. 
Do dziś w służbie Rosjan pływa 8 tego
rodzaju okrętów. 

Kolejna, największa konstrukcja
przedstawia francuski pancernik Dan-
ton, który budowano jeszcze przed 
I wojną światową.

Mocno utytułowana jest rekon-

strukcja brytyjskiej korwety Flower.
Anglicy w okresie II wojny światowej
zbudowali ponad 100 takich 
konstrukcji. Model korwety otrzymał
w tym roku srebrny medal w klasie 
C 6 Mistrzostw Polski Naviga w Oleś-
nicy i srebrny medal w tej klasie 
podczas Mistrzostw Europy w Bur-
gas.

Inna konstrukcja przedstawia 
japoński pancernik Mikasa sprzed 
I wojny światowej, który gromił flotę
rosyjską w bitwie pod Cuszimą. 
Okręt kosztował Japończyków 3%
rocznego budżetu. Model pancernika
otrzymał w tym roku srebrny medal 
w klasie C6 Mistrzostw Polski Naviga
w Sandomierzu i złoty medal w tej
klasie podczas Mistrzostw Europy
w Burgas.

Żaglowce i okręty w ratuszu
Przez kilka dni Ratusz stał się przystanią dla pięknych modeli żaglowców. ich twórcą jest artur hamerling 
– uznany konstruktor modeli, nauczyciel ze szkoły Podstawowej nr 3, instruktor w Darłowskim Ośrodku Kultury

KOnceRT:

Na zdjęciu: Antonia lloyd-Jones i Cezary łazarewicz.
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wrócił Pociągu 
do jazzu
brazylia, a dokładnie Sao Paulo

to miejsce gdzie na co dzień sta-
cjonuje Hammond Grooves.

Ich debiutancki album nazywa się
„Funktastic” i tytuł ten mówi właściwie
wszystko o jego zawartości”. Krytycy
jednak zgodnie podkreślają, że to kon-
certy są ich prawdziwym żywiołem. HG
kreują fantastyczny wszechświat pełen

G
ościliśmy w naszych progach
przedstawicieli Związku
Miast i Gmin Morskich, wraz

ze współtwórcami projektu South Coast
Baltic. Rozmawialiśmy o czynnikach
determinujących rozwój żeglarstwa
oraz usług z nim związanych na połu-
dniowym Bałtyku. Nasi goście byli bar-
dzo ciekawi, i dopytywali jakie są od-
czucia osób nas odwiedzających oraz 
w jaki sposób marina wpływa na rozwój
całego portu. Pytali o aspekty ekono-
miczne zwiększonego zapotrzebowania
na usługi oferowane dla naszych żegla-
rzy oraz kierunku ich rozwoju. Byli pod
wrażeniem, jak wygląda nasza Marina
po sezonie żeglarskim, podziwiali tem-
po prac przygotowania przystani do se-
zonu zimowego. Okazało się, że Marina
Darłowo, jako jedna z ważnych benefi-
cjentów projektu South Coast Baltic
spisała się na medal. Mało tego, w nie-
których aspektach rozwojowych może
być godna do naśladowania przez toż-
same podmioty.

Niestety, dotarły do nas również
smutne wieści dotyczące rybołówstwa
oraz turystyki wędkarskiej. Na

wschodnim Bałtyku, gdzie wypływają
przede wszystkim polscy rybacy oraz
wędkarze, w przyszłym roku będzie
obowiązywał zakaz połowów dorszy.
Dopuszczalne będą tylko przyłowy,
przy okazji połowów innych gatunków
ryb. Wprowadzono też okres ochronny
co spowoduje ogromne straty dla pol-

skich rybaków oraz armatorów łodzi
wędkarskich. Okres ochronny będzie
obowiązywał od maja do sierpnia. Jed-
nocześnie Komisja zobowiązała się do
znalezienia instrumentów finanso-
wych, które wprowadziłyby rekompen-
saty dla rybaków za ogłoszony okres
ochronny.

Gościnna marina
Okazało się, że nasz darłowski port i jego marinę można odwiedzić nie tylko od
strony morza, ale też lądem. 

DaRłOWO inWesTuJe
KOniec pRac W paRKu 
W Darłowie, przy dawnym basenie ppoż., przy ul. św. Gertrudy zakoń-

czono prace przy budowie małego parku. 
Wykonano szutrową alejkę, betonowe schody oraz zamontowano na palach

drewnianą kładkę dla pieszych wraz z miejscami do odpoczynku. Całość parku
oświetlono. Ta inwestycja jest fragmentem większego zadania związanego z pro-
jektem „Zielone Darłowo tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów
zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla miesz-
kańców i turystów”. Projekt jest dofinansowany z pieniędzy unijnych.

MuRal upięKszył paRK KRóla eRyKa 
Ten wielkoformatowy malunek powstał na ścianie przy ul. Ojca Damiana

Tynieckiego. Motywem przewodnim jest postać wikinga oraz rycerza 
z wkomponowanym napisem przestrzennym w stylu streetart, który jedno-
cześnie jest autografem darłowiaka. 

To właśnie w głowie jednego z utalentowanych mieszkańców Darłowa zrodził
się pomysł, aby swoją twórczość wyrazić w większym formacie z nawiązaniem 
do lokalnej historii. „Jery” (pseudonim artysty) do współtworzenia muralu zaprosił
lęborskiego przedstawiciela sceny graffiti.

– Królewskim Miastem zarządzał kiedyś Król Eryk Pomorski, a ten został okrzyk-
nięty mianem ostatniego wikinga Bałtyku. Nasza praca miała być lekkim ukłonem
w kierunku naszej bogatej historii. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką tematykę.
Chociaż sam wiking, którego stworzył Patryk nie jest odzwierciedleniem wizerunku
samego Eryka, to myślę, że subtelnie oddaliśmy ten klimat – mówi Jery. 

– Cieszę się, że moja kolejna praca pojawiła się tym razem w Darłowie. Mam
nadzieję, że spodoba się mieszkańcom. Podczas tych dwóch dni, które poświęciliśmy
na stworzenie tego muralu wiele osób podchodziło, gratulowało i robiło sobie pa-
miątkowe zdjęcia – opowiada Patryk „Paka” Łukaszuk, współautor muralu.

Powierzchnie udostępnili za zgodą właściciele znajdujących się tam garaży.
Organizacyjnie dopomógł Daniel Bonzay Frącz. 

– Dla kierowców wjeżdżających od strony Ustki do Darłowa będzie to stanowiło
niezwykłą formę powitalną. Malunek znajduje się również na terenie Parku Króla Eryka,
w którym właśnie trwają prace rewitalizacyjne. Będzie tu nowoczesna fontanna, piękna
roślinność, a teraz doszedł jeszcze do tego ten niesamowicie współgrający z otoczeniem
mural, którego kolorystyka utrzymana jest w wytonowanej sepii – mówi Bonzay.

dźwięków i barw, a scenę pochłania żar
niczym z brazylijskiej dżungli.

Występowali na najważniejszych
scenach i festiwalach w Brazylii, 
a w Europie grali już w Niemczech, Da-
nii, Szwajcarii, Francji czy Włoszech.

Zespół wystąpił 11 października, 
w ramach 77. Pociągu do Jazzu, w dar-
łowskiej Bagatelli.

Organizatorem muzycznych Pocią-
gów do Jazzu jest: Marcin Cichocki,
Darłowski Ośrodek Kultury, Miasto
Darłowo oraz Pub Bagatella.
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uKOROnOWany półMaRaTOńczyK
16 września tego roku ukończenie 42. Biegu Lechitów – biegu z historią

w tle pozwoliło Andrzejowi Protasewiczowi zdobyć Koronę Polskich Półma-
ratonów.

Pamiętam młodego dyrektora szkoły i pierwsze jego wprawki do biegania.
Biegał coraz szybciej i na coraz dłuższym dystansie. Wydawać się mogło, że u wice-
starosty pasja nieco przyhamuje. Nic podobnego. Jest uparty i rzetelny. 

Koronacja odbyła się w Gnieźnie. Gratulujemy naszemu koledze wytrwałości
w realizacji postawionego celu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne cele i ich rea-
lizację. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że takie już się powoli lub ciut szybciej
wyłaniają. Czas na maratony!

O
statnie tygodnie nie były
najlepsze w wykonaniu na-
szych zawodników. Benia-

minek IV ligi, nasza Darłovia, pojechała
na mecz z drugim beniaminkiem tejże,
Lechem Czaplinek. Drużyna Lecha ja-
koś nam nie leży. Tak było w V lidze, 
i tak było teraz. Minimalna porażka 0:1,
stracone punkty i wiele pretensji do ar-
bitra spotkania. Oto krótka recenzja
meczu. Nieco martwi jedna rzecz, nasz
zespół wyraźnie słabszy w drugiej poło-
wie spotkania. Przyczyna? Na razie
trudno powiedzieć, bo to jeden mecz,
popatrzymy na pojedynek z Olimpem
Złocieniec, który gościł w Darłowie ty-
dzień później.

No i było dobrze, dobra, odważna
gra na zero z tyłu, 4 gole z przodu i wy-
raźna dominacja Darłovii. To był dobry
prognostyk przed następnymi meczami

– mieliśmy grać z czubem tabeli, pierw-
szymi trzema zespołami i Iskierką
Szczecin.

Na pierwszy ogień odwiedziliśmy
Goleniów i tamtejszą Inę. Niestety, po-
rażka 2:4 ani przez moment nie podle-
gała wątpliwości. Choć momentami
nasi piłkarze stawiali miejscowym spo-
re wymagania. Kiepsko, bo w następną
sobotę Darłowo odwiedził lider tabeli
Flota Świnoujście. Zespół ten jako cel
ma awans do III ligi, więc nie ma to
tamto. Boisko potwierdziło, że oba ze-
społy mają różne cele, Flota systema-
tycznie i cierpliwie nas punktowała, 
a jej dominacja w tej nieszczęsnej II po-
łowie była już zdecydowana. Porażka
1:3, a honorowa bramka była dziełem
Sawioli pod koniec meczu. Zrobiło się
gorąco, a miejsce w tabeli już nie było
tak eksponowane. 

Niestety, potyczka z Iskierką Szcze-
cin także nie przyniosła punktów. Po-
rażka najmniejsza z możliwych. Tym
razem nie miał swego dnia nasz super
snajper Wiktor Sawicki, który już 
w pierwszym kwadransie mógł dać nam
spokojne prowadzenie. Niestety, liczy
się to, co w „sieci”, a tu jedyną bramkę
meczu strzelili gracze Iskierki. I wraca-
liśmy do Darłowa „na pusto”. 

26 października zjechał do Królew-
skiego Miasta szczeciński Hutnik,
wicelider tabeli z ambicjami awansu.
Było ciężko, ale walczyć trzeba, bo
punkty zbiera się na murawie. Darło-
wiacy zagrali z pazurem, walczyli 
o każdą piłkę i mecz zakończył się wy-
nikiem 2:1 dając upragnione 3 punkty.
Może nadszedł czas, aby opuścić 13.
miejsce w tabeli i powoli piąć się ku
czołówce?!

Darłovia złapała oddech 
Po kilku gorszych występach i spadku w tabeli ligowej nasi piłkarze złapali drugi oddech i wygrali z wiceliderem tabeli – hutnikiem szczecin.

nie zapominamy o bokserach, 
a oni ciężko trenują. Przeplata-

ne jest to walkami sparingowymi. Bo-
kserska darłowska brać hartuje się 
w ogniu walki. Ostatnie takie sparingi

miały miejsce w Koszalinie, w miej-
scowym Fight Clubie.

Chętnych zapraszamy na stronę
klubu, gdzie czeka na Was wiele filmi-
ków z walk sparingowych i z treningów.

Klub bokserski 
Kontra Darłowo

W ObieKTyWie

supeR Kibic 
z DaRłOWa
Darłowianin, Roman Strzałkowski 
po raz kolejny okazał się jednym 
z najlepszych znawców historii 
i teraźniejszości sportu. Rozegrane 
w Dzierżoniowie Mistrzostwa Wiedzy
Sportowej Kibiców znowu przyniosły
mu wiele trofeów: I miejsce w kon-
kursie sprawnościowo-teoretycznym 
i II w klasyfikacji generalnej. 
Gratulujemy.

10października reprezentacja
chłopców SP 3 Darłowo wy-

startowała w Mistrzostwach Powiatu 
w Piłce Nożnej z cyklu Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej (klasy VII i VIII). Turniej od-
był się w Malechowie. 

Wystartowało w nim 7 drużyn po-
wiatu sławieńskiego – Malechowo,
Sławno ,Ostrowiec, Postomino, Darło-
wo, Niemica, Jarosławiec. Zawodnicy 
z „trójki” w walce o finał rywalizowali 
z zespołem z Niemicy. Bardzo zacięty
mecz obydwu drużyn, w regulamino-

wym czasie gry zakończył się wyni-
kiem 1:1, bramkę dla Darłowa strzałem
głową zdobył Kacper Gręda i o wejściu
do finału musiały zadecydować rzuty
karne. W konkursie „karnych” bardzo
dobre interwencje bramkarza SP 3 Dar-
łowo Bartka Kołaczkowskiego dały
zwycięstwo i finał. W meczu finałowym
reprezentacja SP 3 Darłowo uległa ze-
społowi ze Sławna zdobywając II miejs-
ce.

Duże brawa za ambicję, wolę walki 
i grę fair play dla naszych chłopaków.

Zawodnicy z Darłowo pokazali bardzo
dobrą grę zespołową i zaawansowanie
techniczne w wielu sytuacjach meczo-
wych.

Dziękujemy UKS Orlik Darłowo za
użyczenie sprzętu.

Skład zespołu: Bartosz Kołaczkow-
ski, Emil Urbańczyk, Michał Wójcik,
Kacper Wierszel, Kacper Gręda, Kacper
Maliszewski, Michał Woszczyk, Szymon
Fischer, Hubert Jurczuk, Eryk Kozak.

REMiGiusZ WiERNiCki

sp 3 w Darłowie

wiceMistRzOwie 
w KOPaniU PiłKi 

STRONę SPORTOWą REDAGUJE 
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zawodniczki ziemi Darłowskiej
tryumfują
Kolejne triumfy naszych ko-

larek, tym razem na Mistrzo-
stwach Polski na torze, roze-

granych w Pruszkowie.

Daria Pikulik została multi meda-
listką zawodów. Złote medale

zdobyła w scratchu, wyścigu elimina-
cyjnym, wyścigu punktowym (wraz 
z Alan Banaszek) i omnium. W tym
ostatnim Marta Jaskulska była trzecia,
zaś Wiktoria 4.

Także nasze sprinterki pojechały 
w sprincie bardzo dobrze – Marlena

Karwacka wywalczyła tytuł wicemist-
rzyni Polski, a Nikola Sibiak wywalczy-
ła medal brązowy.

16 października, w holenderskim
Apeldoorn, odbyły się torowe Mistrzo-
stwa Europy.

Pierwsze dwa dni torowych Mist-
rzostw Europy Elity to dobre występy
naszych zawodniczek.

Marlena Karwacka wraz z koleżanką
z kadry, Ulą Łoś zajęła 5. miejsce 
w sprincie drużynowym,

Daria Pikulik wraz z koleżankami 
z reprezentacji wywalczyła 6. Miejsce 
w wyścigu drużynowym na 4 km, usta-

nawiając przy tym nowy rekord Polski,
który wynosi teraz 4.23.600 sekundy.

Nikola Sibiak w eliminacjach sprin-
tu pobiła swój rekord życiowy i jest 
w najlepszej 16, sprinterek.

Piękna walka, niesamowita ambi-
cja i charakter Darii Pikulik w om-
nium olimpijskim dał jej 4. miejsce
podczas Mistrzostw Europy Elity. 
W trudnej konkurencji madison, Daria
i Wiktoria Pikulik zajęły 6. miejsce, co
daje ważne punkty w walce o Igrzyska
Olimpijskie.

Marlena Karwacka zajęła 10. miejsce
w wyścigu na 500 m.

Wdniach 28 – 29 września 
siatkarze Klubu Sportowego

STOCZNIA Darłowo M&W uczestniczyli
w silnie obsadzonym XI Memoriale 
Macieja Olszewskiego w Starogardzie
Gdańskim. Turniej był organizowany 
w dwóch kategoriach wiekowych: mło-
dzicy i kadeci. Zawodnicy Stoczni
uczestniczyli tylko w turnieju młodzika
i zmierzyli się z KaEmKa Starogard Gd.,
UMKS JURAND Malbork/OLIMPIJCZYK

Pruszcz Gdański, KOSET Grudziądz,
AZS Olsztyn. Stocznia II zajęła piąte
miejsce. 

Zespół wystąpił w następującym
składzie: Bruno Bukowski – kpt. zespo-
łu, Dominik Wójcik, Miłosz Mioduszew-
ski, Piotr Pauba, Hubert Wodziński,
Bartosz Wiernicki, Aleksander Skok,
Wojciech Gręda, Bartosz Ordak, Mikołaj
Sadłowski, Krystian Piórecki, Wiktor
Sławiński. 

Siatkarskie przedbiegi

Siatkarze Stoczni M&W
Darłowo solidnie 

przygotowali się do nowego
sezonu. 

Główny nacisk położono na odbu-
dowanie formy fizycznej mło-

dych siatkarzy oraz poprawienie takty-
ki i techniki własnej, a także niektórych
elementów taktyki indywidualnej i ze-
społowej. Trenerzy zgodnie stwierdza-
ją, że młodzi siatkarze wykazali duże
zaangażowanie i zdyscyplinowanie na
treningach.

Po letnim obozie już we wrześniu
rozpoczęli dalszy cykl przygotowań na
hali w Zespole Szkół Morskich, na hali
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Darłowie oraz w SP nr 3. W sezonie
2019/2020 KS Stocznia M&W Darłowo
będzie uczestniczyć w rozgrywkach li-
gowych o mistrzostwo województwa
zachodniopomorskiego chłopców w ka-
tegorii juniorów, młodzików, w mini-
siatkówce oraz w rozgrywkach ligo-
wych o mistrzostwo województwa za-
chodniopomorskiego dziewcząt w ka-
tegorii młodziczki i w minisiatkówce.
Będzie więc siatkówki w Darłowie bar-

dzo dużo. Zapraszamy już teraz wszyst-
kich kibiców na mecze.

Siatkarze Stoczni stawiają sobie za
cel zakwalifikowanie się do finałów wo-
jewódzkich we wszystkich kategoriach
młodzieżowych. Najważniejsze jest to,
aby siatkarze byli zadowoleni z upra-
wiania tej dyscypliny sportu, omijały
ich kontuzje i choroby, bo wówczas

będą mogli systematycznie budować
formę indywidualną i zespołu, co po-
zwoli im łatwiej osiągnąć zamierzony
cel. I tego należy im życzyć w nadcho-
dzącym sezonie.

Zarząd klubu KS Stocznia M&W Dar-
łowo składa serdeczne podziękowanie
rodzicom zawodników oraz innym oso-
bom za pomoc w organizacji obozów.

Dobrze przygotowani do sezonu 

K
onsultacja miała na celu
sprawdzenie przygotowania
fizycznego i motorycznego

dzieci do uprawiania piłki siatkowej.
Przeprowadzone zostały testy spraw-
nościowe i pomiary somatyczne. Wraz
z trenerami Stoczni testy przeprowa-
dził koordynator wojewódzki siatkar-
skich ośrodków szkolnych, członek
Zarządu Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej Zdzisław Gogol. W testach
uczestniczyło 36 dziewcząt i chłop-
ców. 

– Chcemy przy pomocy trenerów 
z dużym doświadczeniem sprawdzać
postępy w szkoleniu piłki siatkowej, 
a także odpowiednio ukierunkowywać
system treningowy, żeby umiejętności
naszych podopiecznych były coraz
większe. Niestety, przy takiej ilości

jednostek treningowych w poszczegól-
nych grupach wiekowych nie wszystko
jesteśmy wstanie zrealizować. Dlatego
też potrzebne byłoby stworzenie sys-
temu szkolenia dzieci już w szkole
podstawowej, we współpracy z klubem
sportowym, zwiększając ilość godzin
wychowania fizycznego i tworząc kla-
sy sportowe lub akademie siatkarskie.
Bez stworzenia takiego systemu pra-
widłowy rozwój fizyczny naszych dzie-
ci nie będzie na dobrym poziomie.
Mimo to staramy się rywalizować z in-
nymi ośrodkami siatkarskimi w woje-
wództwie o czym świadczą nasze
osiągnięcia. Mamy jednak świado-
mość, że jak nie będziemy się w tym
kierunku rozwijać to będzie tak jak-
byśmy się cofali – podsumował trener
Surdel.

Wieści spod darłowskiej siatki

Testowali najmłodszych
25 września Klub sportowy stOcznia Darłowo
M&w zorganizowała w hali zespołu szkół im. stefana
Żeromskiego konsultację dla dziewcząt i chłopców 
z rocznika 2007 i 2008. 

Zarząd klubu zaprasza wszystkich chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportowej.  
Telefony kontaktowe do trenerów: 

chłopcy – 509290923, 508115713, 509288353; dziewczęta – 602592869, 513104713; koordynator – 609920127.


