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Tłumy mieszkańców pożegnały Elżbietę Karlińską
w sobotę, 16 listopada 2019 roku.

OdEszła TaK naglE...
Jej śmierć jest bólem dla wszystkich. Potwierdził to liczny udział
mieszkańców Darłowa towarzyszących jej w ostatniej drodze.

Z

arówno podczas mszy św. jak i w ostatniej drodze na cmentarz towarzyszyła jej kompania honorowa ZSM, poczty sztandarowe i sławieńska orkiestra dęta pod kierownictwem Macieja Poprawskiego.
Po mszy świętej ponadtysięczny tłum towarzyszył zmarłej w jej ostatniej drodze na cmentarz. Podczas przemarszu odezwały się dzwony kościelne, a gdy orszak
zatrzymał się na rynku, z okien jej gabinetu zagrano hejnał Miasta Darłowa.
Tłumy ludzi przyszły na cmentarz komunalny w Darłowie, by pożegnać przedwcześnie zmarłą Elżbietą Karlińską, wieloletnią zastępcę burmistrza Miasta Darłowa i radną zachodniopomorskiego sejmiku.
Nad trumną przemówił włodarz Darłowa Arkadiusz Klimowicz oddając hołd
swojej długoletniej zastępczyni. Burmistrz przypomniał dokonania i zasługi
zmarłej, która czyniła wiele dobrego dla mieszkańców miasta i jego infrastruktury.
Nigdy nie odmawiała pomocy potrzebującym. Podkreślił jej zaangażowanie w sprawy miasta przez całe życie, aż po jego kres.
Żałobną mszę św. w kościele Mariackim celebrowało sześciu księży ze wszystkich darłowskich parafii. Przewodniczył jej proboszcz parafii M.B. Częstochowskiej
i gwardian klasztoru o. Wiesław Przybysz. Pożegnalne kazanie wygłosił o. Damian
Basarab.
Nadesłano wiele kondolencji do ratusza.

„Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Elżbiety Karlińskiej. Znałem ją od wielu lat. Często prowadziliśmy długie rozmowy na tematy lokalne i ogólnopolskie. Nikt jak ona, nie był zaangażowany w sprawy Darłowa i jego
mieszkańców. Prócz samych ciepłych wspomnień, po Eli pozostanie piękne miasto,
które dzięki niej zmieniło się nie do poznania. Ela była najlepszym ambasadorem
Darłowa i całego Pomorza Zachodniego. Cześć jej Pamięci!” – napisał Bartosz Arłu-

kowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego
Życzeniem Rodziny było, aby zamiast kwiatów przekazać datki na darłowskie
hospicjum, cel szczególnie Jej bliski.

Elżbieta Karlińska miała 66 lat.

Urodziła się w 1953 roku w Staroźrebach na Mazowszu. Od
1964 roku mieszkała w Darłowie. Przez 25 lat pracowała
jako księgowa w miejscowym Przedsiębiorstwie Połowów
i Usług Rybackich Kuter. W latach 1999-2002 była główną
księgową w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białogardzie.
Od 2002 roku do dziś była związana z darłowskim samorządem. Przez 16 lat była zastępcą burmistrza miasta, od
2018 roku była sekretarzem miasta. W 2018 roku została
radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie
była wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.
Pochodziła z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. Jej tata był harcerzem Szarych Szeregów,
żołnierzem Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim.
Elżbieta Karlińska, radna wojewódzka i sekretarz Miasta Darłowa, zmarła 13 listopada 2019 roku,
po nagłej chorobie.

ArkAdiusz klimowicz,
burmistrz dArłowA:

„Odeszła od nas tak nagle...
Elżbieta Karlińska,
mój najbliższy współpracownik.
Przez 16 lat zastępca
burmistrza Darłowa, przez
ostatni rok sekretarz miasta,
radna wojewódzka. Wspaniała
kobieta, oddana do ostatnich
dni pracy dla Darłowa
i regionu, mój wierny i szczery
Przyjaciel...”
Elżbietę Karlińską żegnały tłumy mieszkańców Darłowa, samorządowcy z całego
regionu, poseł Ziemi Szczecińskiej Arkadiusz
Marchewka i senator Ziemi Koszalińskiej
Stanisław Gawłowski; Maria Ilnicka-Mądry
– przewodnicząca Sejmiku Województwa
Zachodnio-pomorskiego; marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz, wicemarszałkowie: Tomasz Sobieraj, Stanisław Wziątek; radni sejmiku zachodniopomorskiego: Wanda Jakubowska,
Zygmunt Dziewguć, Henryk Carewicz, Jakub
Hardie-Douglas, Krzysztof Nieckarz, Marcin
Przepióra, Ireneusz Rogowski, Artur Wezgraj, Elżbieta Kozłowska; starosta powiatu
sławieńskiego Wojciech Wiśniowski; przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Bobin
i miasta Darłowa Czesław Woźniak, przewodnicząca RM w Sławnie Marzena Łużyńska; prezydent Koszalina Piotr Jedliński,
burmistrzowie Darłowa – Arkadiusz Klimowicz i Sławna Krzysztof Frankenstein, wójtowie gmin: Darłowa – Radosław Głażewski,
Sławna – Ryszard Stachowiak, burmistrz
Polanowa Grzegorz Lipski, zastępca wójta
gminy Postomino Aleksandra Kurek, radni:
powiatu, miasta i gminy.
Marszałek Olgierd Geblewicz pośmiertnie
uhonorował Elżbietą Karlińską
Złotym Gryfem Zachodniopomorskim.
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darłOwsKa lapOnia

W niedzielę, 8 grudnia, na darłowskim rynku, już po raz jedenasty, odbyła się
Darłowska Laponia Świętego Mikołaja. Mimo niesprzyjającej pogody darłowianie
tłumnie odwiedzili bożonarodzeniowy jarmark i i świątecznie ustrojone stoiska
przygotowane przez wolontariuszy z terenu całego powiatu sławieńskiego.
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elem głównym Darłowskiej
Laponii Świętego Mikołaja
jest wspomaganie działania
Szkolnych Klubów Wolontariusza, klubów i punktów wolontariatu oraz fundowanie stypendiów dla najaktywniejszych wolontariuszy w ramach programu stypendialnego „Wolontariusz
z pasją” – mówiła Joanna Witkowska,
prezes Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
Dużym powodzeniem, szczególnie
u dzieci cieszyła, się zwierzęca zagroda
z owcami i kozami oraz przejażdżki na
kucyku.
Na Mikołajowej scenie występowały
dzieci z Przedszkola przy Szkole, Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej,
Przedszkola Jacek i Agatka, Przedszkola
Smyk, Przedszkola Sasetka oraz młodzież ze Szkoły Morskiej.
Około godziny 14 z orszakiem Mikołajów z Zespołu Szkół Morskich wjechał
na staromiejski rynek prosto z Laponii
Święty Mikołaj i Mikołajowa – gorąco
pozdrawiając ze sceny mieszkańców
Królewskiego Miasta Darłowa, a szczególnie jego wolontariuszy.
Mikołaj przyjmował wizyty w specjalnym namiocie wręczając przybyłym
certyfikat, zaświadczający o spotkaniu
z najprawdziwszym Mikołajem i jego
orszakiem.
Jak zwykle dla uczestników przygotowano loterię, w której do wygrania
były megapaki, w tym np. ekspres do
kawy – ufundowany przez burmistrza
Darłowa, zestaw muzyczny oraz Ibox od
Koła PZW Łosoś w Darłowie.
Długie kolejki czekały, aby wziąć
udział w kolorowym kole fortuny i loterii latających reniferów. W wolnych
chwilach uczestnikom imprezy umilała
świąteczna muzyka. Pod koniec Laponii,
wspólnie odpalono stojącą na środku
rynku choinkę, która rozświetliła Darłowo blaskiem Świąt Bożego Narodzenia.
Przez cały czas można było degustować pachnące herbaty, pyszne domowe,
ciasta i pierogi oraz słodycze pod wieloma postaciami. Darłowianie chętnie

kupowali świąteczne ozdoby wykonane
przez wolontariuszy. Całość swoją konferansjerką perfekcyjnie spinała przesympatyczna wolontariuszka Dominika
Lesner.

Wszystko to nie odbyłoby
się gdyby nie cudowni
darczyńcy!

W tym roku byli to: Miasto Darłowo,
burmistrz Miasta Darłowo Arkadiusz
Klimowicz, starosta Sławieński Wojciech
Wiśniowski, marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Województwo Zachodniopomorskie, wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski, belgijska firma Marina Royale,
Piotr Wróbel Agencja Ochrony Szabel,
Maciej Zając, Centrum kosmetologii
profesjonalnej Lamee, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Darłowie, Fabryka Domów Mobilnych
Lark, Wodne Ochotniczne Pogotowie
Ratunkowe – grupa gminna Dąbki, Jakub Iwanisik – firma Mediva, sklep budowlany Bricomarche, dyrektor ochrony
fizycznej agencji ochrony Szabel Roman
Kleszcz, stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Darłowie, Darłowski Ośrodek Kultury, radni Miasta Darłowo, centrum budowlane Mrówka w Darłowie,
firma Dar-Yacht – budowa domów
i mieszkań Tomasz Białas, usługi transportowe Wiesław Starzyński, salon kosmetyczny Sekrety Piękna Kornelia Liput,
gabinet kosmetyczny Yasumi w Darłowie, drogeria Natura, Cafe Łódź, Agnieszka i Tomasz Mystkowscy – Centrum Ogrodnicze w Darłowie, Stanisława
Stypuła, salon fryzjerski Anna Ławrów,
Edyta Świętosławska – Pomorskie Składy Opałowe, siłownia Forma, cukiernia
Makarscy, Pierogarnia w Darłowie, Hotel
Jan – Park Wodny, cukiernia Niedzielskich, Rada Osiedla Centrum, Rada
Osiedla Zachód, Przedszkole przy Szkole,
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, Barbara Henkel, Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Darłowie, Hotel

Lidia w Darłówku, sklep zabawkowy
Świat Dziecka Darłowo, sklep BATO
w Darłowie, ośrodek wypoczynkowy
Róża Wiatrów w Darłówku, restauracja
Karczma Rzymska w Darłowie, firma
Panorama La Sage Anna PrzybytniakGrabowska, Dorota Kuriata, usługi remontowo budowlane Dariusz Dziuba,
Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, poradnia dietetyczna
Atelier w Darłowie, firma cateringowa
Mamawege, Ochotnicza Straż Pożarna
w Cisowie, sklep papierniczy Bożena Sowa,
Anika Połom, stowarzyszenie My3 koty
i psy, Klub gier planszowych Psia Kostka.
Szkolne Kluby Wolontariusza: Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie – Gabinet Świętego Mikołaja, Zespół Szkół nr 4
w Kopnicy „Fala Pomocy”, Społeczna
Szkoła Podstawowa w Słowinie, Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań”, Społeczna Szkoła Podstawowa
w Jeżyczkach, Zespół Szkół Społecznych
w Darłówku, Szkoła Podstawowa
w Wrześnicy, Szkoła Podstawowa ze
Staniewic, Szkoła Podstawowa w Dąbkach „Chcę pomagać”, Szkoła Podstawowa z Jarosławca, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Darłowie, Zespół Szkół Morskich w Darłowie,
Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu.
Jak również wszyscy przyjaciele
Darłowskiego Centrum Wolontariatu:
Niepubliczne przedszkola ze żłobkiem
„Przedszkole przy szkole”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Miejska Biblioteka Publiczna im. A.
Osieckiej w Darłowie, Poradnia dietetycznej Atelier w Darłowie, Mamawege
Darłowo, stowarzyszenie „My 3, koty
i psy”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, firma Panorama
LASAGE – BIŻUTERIA INSPIROWANA
NATURĄ – Warsztaty, Psia Kostka Klub
Gier planszowych.
Ogromnie dziękujemy każdemu kto
miał swój każdy nawet najmniejszy
wkład w pomoc i organizację.
To był bardzo dobry dzień! Do kolejnego roku! Dziękujemy!
Fot. Magda Burduk
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Protest armatorów morskich jednostek wędkarskich

BlokoWali porty

Zgodnie z unijną dyrektywą zakaz połowu dorsza na Bałtyku dla jednostek
wędkarskich może trwać nawet 4 lata. Armatorzy takich jednostek blokowali
porty, m.in. w Darłowie. Władze miasta popierają ten protest.
– Solidaryzuję się z armatorami morskich jednostek wędkarskich i w pełni
popieram ich protest organizowany
w związku z zakazem połowów dorsza,
który będzie obowiązywał od 1 stycznia
2020 roku. Zakaz, który może obowiązywać przez cztery lata doprowadzi do
upadku branży rekreacyjnego wędkarstwa
morskiego. Dlatego oczekuję, że polski
rząd zaproponuje rozwiązania, które do
tego nie dopuszczą – napisał burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz w liście do
Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Do dwugodzinnej blokady portów
doszło 25 listopada. Łącznie w akcji protestacyjnej w całym kraju brało udział
90 jednostek wędkarstwa rekreacyjnego, w tym dziesięć jednostek z Darłowa.
Protestujący domagają się m.in. odszkodowania dla armatorów jednostek rybołówstwa rekreacyjnego za wprowadzenia zakazu połowów od 1 stycznia 2020
roku oraz rekompensaty dla załóg z tytułu utraty stanowisk pracy.
– W Darłowie te fatalne konsekwencje dotkną około stu rodzin – informuje
burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-

wicz. – Armatorzy organizujący rekreacyjne rejsy wędkarskie odpowiedzieli na
rosnące zapotrzebowanie na tego typu
usługi nad polskim morzem. Efekt jest
imponujący, a liczba jednostek specjalizujących się w tej dziedzinie zdecydowanie przekroczyła w naszym kraju liczbę
podobnych jednostek w Niemczech.
Rybactwo to również zespół naczyń
połączonych. Wraz z tego typu usługami rozwija się nadmorska oferta turystyczna, czyli branża noclegowa i gastronomiczna. Darłowo wielokrotnie
gościło też pasjonatów rywalizujących

w tej dziedzinie w mistrzostwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Dlatego uważam, że pozostawienie armatorów z problemem zakazu połowu
dorsza, to będzie cios nie tylko wymierzony w nich samych, ale też w branżę

turystyczną, która jest kołem zamachowym rozwoju nadmorskich miast i wsi
– czytamy w piśmie podpisanym przez
burmistrza, który liczy na to, że rząd
zareaguje na negatywne konsekwencje
wprowadzenia zakazu.

„Nie” dla likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku
Darłowscy radni jednomyślnie przyjęli uchwałę
sprzeciwiającą się planom
likwidacji Urzędu Morskiego
w Słupsku. Swój sprzeciw
w piśmie skierowanym
do ministra wyraził również
burmistrz Darłowa.
– Uważamy, że jakakolwiek zmiana
struktury organizacyjnej Urzędu Morskiego wpłynie niekorzystnie na rozwój
darłowskiego portu i całego Pomorza
Środkowego – podkreślali darłowscy
radni. W uzasadnieniu uchwały sprzeciwiającej się likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku wskazywali m.in. na
to, że bliska współpraca z urzędem
skutkowała wielomilionowymi inwe-

stycjami w darłowskim porcie i w całym
pasie nadmorskim.
– Urząd Morski w Słupsku to jeden
z nielicznych urzędów centralnych zlokalizowanych administracyjnie na terenie Pomorza Środkowego. Jeden z nielicznych przykładów instytucji, która
autentycznie odpowiada za sprawy naszego regionu – podkreślał z kolei burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz,
który wysłał swój protest do Marka
Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
– Pańską decyzję o likwidacji tego
urzędu i przeniesieniu jego kompetencji do Szczecina czy Gdyni odczytuję nie
tylko jako cios wymierzony w sprawy
Pomorza Środkowego, ale także jako
przyznanie się do porażki na polu administrowania polskim wybrzeżem
– dodał burmistrz, który nie kryje obu-

rzenia decyzjami rządu.
– Choć bardzo krytycznie oceniam
brak zaangażowania Urzędu Morskiego
w sprawy darłowskiego portu na przestrzeni ostatnich czterech lat, to w niczym nie zmienia to mojej opinii o tym,
że taki urząd powinien być zlokalizowany jak najbliżej środka polskiego wybrzeża. Zwracam też uwagę na fakt, że urzędnicy nie są jedynymi „klientami” Urzędu
Morskiego, bo swoje sprawy załatwiają
tam również nasi mieszkańcy oraz ludzie, których działalność związana jest
z gospodarką morską – czytamy w piśmie przygotowanym przez burmistrza,
który obawia się, że „likwidacja Urzędu
Morskiego w Słupsku będzie kolejnym
krokiem, który poskutkuje tym, że za
rządów Prawa i Sprawiedliwości Pomorze Środkowe stanie się regionem zapomnianym”.

Rozpoczęto przebudowę ul. Fiodorowa
20 listopada, w gabinecie
burmistrza miasta Darłowo
podpisano umowę na przebudowę ulicy Hieronima
Fiodorowa, a na placu
budowy już pokazały się ekipy
wykonawcy.
d strony ulicy Sportowej ruszyły w Darłowie prace przy przeO
budowie ulicy Hieronima Fiodorowa.

W pierwszym etapie miejscowy wykonawca przystąpił do oznaczenia istnie-

jących sieci oraz wyrównania terenu.
To jedne z ważniejszych elementów
prac przygotowawczych. Dzięki takim
procedurom unika się późniejszych
niespodzianek, które w większości doprowadzają do uszkodzeń istniejącej już
infrastruktury, co może skutkować
opóźnieniem harmonogramu prac,
a nawet spowodować niebezpieczne dla
mieszkańców sytuacje np. uszkodzenie
instalacji gazowej.
Dzięki wnioskowi włodarza miasta
darłowski samorząd otrzyma dotację
na przebudowę tej drogi dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinan-

sowanie ma wynieść około 50 procent
kosztów budowy.
Nawierzchnię ulicy zaprojektowano
z kostki betonowej. Od ul. Sportowej
ruch odbywać się będzie w jednym kierunku (szerokość jezdni 3,5 m). Od ulicy Morskiej jezdnia będzie mieć szerokość 5 metrów z ruchem dwukierunkowym i chodnikiem o długości 135
metrów. Całość otrzyma nowe oświetlenie i systemem odwadniający. Koszt
przebudowy ulicy wyniesie 963.443,90
złotych.
Termin realizacji do 30 czerwca
2020 r.

Dla miasta Darłowa, które od ponad 20 lat włada skomunalizowanym portem poprzez
powołany do tego celu Zarząd portu Morskiego Darłowo Spółka z o.o., likwidacja
Urzędu Morskiego w Słupsku stanowi znaczne utrudnienia i zmniejsza perspektywy
dalszego rozwoju portu. Dzięki bliskiej współpracy z Urzędem Morskim w Słupsku
w latach 2011-2014 na odcinku 8 kilometrów na wschód od Darłowa, kosztem 111 milionów została zrealizowana inwestycja zabezpieczająca brzegi morza przed abrazją
i ląd przed zalaniem sztormowymi wodami. ponadto zrealizowano wiele innych projektów związanych z gospodarką morską przy współpracy samorządu z Urzędem
Morskim takie jak np.: remonty i modernizacje Nabrzeży czy poprawiające infrastrukturę portową. Nie wyobrażamy sobie, aby Urząd Morski w Słupsku miał przestać istnieć.

Projekty rozporządzenia w sprawie
zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów
morskich i siedzib urzędów morskich
zostały opublikowane 13 listopada 2019
roku przez Centrum Legislacyjne Rzą-

du. Początkowo jako termin zniesienia
urzędu podano 1 stycznia 2020. Obecnie
termin ten wskazywany jest w projekcie
rozporządzeń na 1 kwietnia 2020. Przeciw likwidacji UM w Słupsku protestują
nie tylko pracownicy i związkowcy tej
instytucji.
Swój sprzeciw wyraziła również część
samorządów i lokalnych polityków.
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kaMieNNe goDy
W gabinecie Arkadiusza Klimowicza gospodarza Miasta Darłowo
6 listopada miała miejsce uroczystość „Kamiennych Godów”, czyli
70-lecia małżeństwa państwa Ireny
i Stanisława Siadaczków. W imieniu
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, burmistrz Darłowa uhonorował jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Stanisław Siadaczka mając 18 lat
ożenił się 19 grudnia 1949 r. z Ireną
z domu Witkowską. Państwo młodzi
wzięli ślub w parafii św. Antoniego
w Człopie i tam założyli rodzinę. Pani
Irena nie tylko zajmowała się wychowywaniem dzieci ale również przędła
owczą wełnę i robiła swetry. W roku
1971 państwo Siadaczkowie przybyli
do Darłowa i tu się osiedlili. Pan Stanisław jako konserwator i palacz pracował w Rybackiej Stacji Doświadczalnej. Po pracy dorabiał hodując
nutrie, lisy, a następnie uprawiał wraz

z żoną warzywa. Pani Irena pracowała
w PP i UR „Kuter”, a następnie w restauracji „Paloma”. Jubilaci przez okres
szczęśliwego pożycia małżeńskiego doczekali się sześciorga dzieci, 16 wnuków
i 21 prawnuków. Receptą na długoletnie
pożycie małżeńskie zdaniem jubilatów
jest wyrozumiałość i obopólne wspieranie się szczególnie w trudnych chwilach. Jedno drugiego musi zrozumieć
i ustąpić. Państwo Siadaczkowie często

spotykają się i wspierają się w gronie
rodzinnym. W wolnych chwilach wypoczywają na ogrodowej działce. Na
uroczystość wręczenia medali przybyła
najbliższa rodzina. Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Kamienne Gody
to wyjątkowy jubileusz. Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia oraz kolejnych jubileuszy: Brylantowych i Dębowych
Godów.

złote Gody
W gabinecie Arkadiusza
Klimowicza, 30 października,
miała miejsce wzruszająca
uroczystość „Złotych Godów”
państwa Haliny i Bogdana
Mrozów.
W imieniu Prezydenta RP
burmistrz Darłowa uhonorował jubilatów Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Związek małżeński pani Halina (z domu Kozicka) i Bogdan Mróz zawarli
2 kwietnia 1969 roku. Wspólnie
przeżyte 50 lat to dowód na istnienie wierności, miłości, wzajemnego zrozumienia oraz istoty
związku małżeńskiego. To wzór
i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie.

Personalia

Nowy sekretarz

Od 9 grudnia 2019
obowiązki sekretarza
Urzędu Miejskiego
w Darłowie objął
Tomasz Bobin związany
z pracami w samorządzie
miasta i powiatu
od ponad 25 lat.
uż w latach 1994-1998 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
J
w Darłowie. W latach 1998 – 2002 był

radnym w Radzie Powiatu Sławieńskiego, a w latach 2002-2006 pełnił funkcję
wicestarosty powiatu sławieńskiego; od
2010 r. do końca lutego 2016, był dyrektorem Urzędu Morskiego Słupsku.
W kadencji – 2010-2014 – radny powiatu sławieńskiego. Od roku 2018 przewodniczy Radzie Powiatu w Sławnie.
W latach 1994-2002 oraz 2006-2010 reprezentował Miasto Darłowo w Związku Miast i Gmin Morskich. Z Darłowem
swe losy związał już w roku 1983 pracując w strukturach Marynarki Wojennej.
Wojsko opuścił w randze komandora
ppor. Marynarki Wojennej, jako zastępca dowódcy jednostki.
Oprócz studiów wojskowych ukoń-

czył magisterskie studia cywilne
w UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Tomasz Bobin jest znanym działaczem PTTK i MKS Darłovii.
Ma żonę Wiesławę i dwóch synów Rafała i Bartosza.

zmiany w darłowskiej
promocji i kulturze
Złotym Jubilatom
życzymy dalszychych
n
szczęśliwych i peł
zdrowia lat.

związku z długotrwałą nieobecnością dyrektora DarW
łowskiego Ośrodka Kultury im. L. Tyr-

W darłowskim ratuszu, 3
grudnia, swoje 50-lecie pożycia
małżeńskiego obchodziło małżeństwo Wiesławy i Zygmunta
Lipińskich.
Arkadiusz Klimowicz, w imieniu Prezydenta RP, wręczył jubilatom Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Państwo
Lipińscy pobrali się 12 kwietnia
1969 roku. Wspólnie przeżyte
50 lat to dowód na istnienie wierności, miłości, wzajemnego zrozumienia oraz istoty związku
małżeńskiego. To wzór i piękny
przykład dla młodych pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie.

manda Arkadiusza Sipa, burmistrz
Miasta Darłowa powierzył tymczasowo funkcję dyrektora DOK Magdzie

Burduk, dotychczasowej szefowej
Biura Promocji Miasta. Natomiast
pełniącym obowiązki kierownika Biura Promocji Miasta został Artur Wejnerowski – jej wieloletni współpracownik.
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101. ROcZNicA ODZySKANiA NiePODLegłOŚci
patriotyczny capstrzyk
Po mszy świętej
za Ojczyznę, celebrowanej
w kościele mariackim,
mieszkańcy Darłowa
przemaszerowali
na plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

W ObiektyWie
Tradycyjnie już Darłowo uczciło Święto Niepodległości biegami:
dla dzieci na bieżni Zespołu Szkół Morskich i dla dorosłych ulicami
miasta na dystansie 10 km. Te pierwsze zgromadziły na starcie blisko 200
dzieci z darłowskich szkół i przedszkoli, które rywalizowały na dystansach
od 200 m do 1000 m. Na starcie biegu głównego stanęło 134 zawodników
i zawodniczek z całego regionu. W kategorii Najlepsza darłowianka wygrała
Kamila Łagutko z czasem 44:13, a Najlepszym darłowianinem został Witold
Mierzwa z czasem 37:33.
Darłowski Bieg Niepodległości już od kilku lat znakomicie wpisuje się
w program imprez oficjalnych uzupełniając je i wprowadzając atmosferę radości, rekreacji, aktywności ruchowej i rodzinnego spędzania tego święta.

N

a placu, pod Pomnikiem Tysiąclecia, przy zapalonym
zniczu odbyła się manifestacja patriotyczna z udziałem władz starostwa powiatowego w Sławnie, władz
miasta i gminy Darłowo, radnych powiatowych, miejskich i gminnych,
kompanii honorowych Marynarki
Wojennej i Szkoły Morskiej, pocztów
sztandarowych, przedstawicieli służb
mundurowych, partii politycznych i innych. Po hymnie do licznie zgromadzonych mieszkańców przemówił burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.
Podkreślił, że wolność nie dana jest
nam na zawsze i przypomniał 30. rocznicę powstania III RP oraz zasługi
Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława
Geremka i prezydentów RP: Lecha
Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego
i Lecha Kaczyńskiego.
Walczących o odzyskanie niepodległości uczczono Salwą Honorową. Na
cokole Pomnika z napisem „Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród” złożono białoczerwone wiązanki kwiatów. Obchody
odzyskania niepodległości poprzedziły:
wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół im. S. Żeromskiego (8 listopada); turniej szachowy w siedzibie
Związku Emerytów (9 listopada);
VI Bieg Niepodległości (9 listopada),
a w jego ramach biegi dzieci i młodzieży
po bieżni ZSM; III Wędkarski Puchar
Niepodległości na kanale portowym (10
listopada).

„KRWiSty” JUBiLeUSZ
Setki litrów krwi, kilkudziesięciu krwiodawców, tysiące uratowanych
– czyli 35-lecie Kropelki.
sali konferencyjnej ratusza
jubileusz 35-lecia obchodził
W
Klub Krwiodawców Kropelka, którym

od wielu lat kieruje Teresa Gadalińska,

która wraz z mężem Andrzejem Gadalińskim reaktywowała na przełomie
wieków upadający Klub Krwiodawców
PCK Kropelka.

Na uroczystość przybył burmistrz
Miasta Darłowo – Arkadiusz Klimowicz, sekretarz Starostwa Powiatowego
w Sławnie Waldemar Bonk, przedstawi-

W ObiektyWie
Ponad 19 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całej
Polski zgłosiło się do udziału w akcji „Szkoła do hymnu”. W Darłowie
miała ona miejsce w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego.
Ideą akcji jest że uczniowie i nauczyciele w piątek wspólnie, o symbolicznej godzinie 11.11 śpiewają cztery zwrotki hymnu narodowego.

ciel wójta Gminy Darłowo – Anna Mezgier, członek Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża
w Warszawie – Bernard Krupski, kierownik Zachodniopomorskiego Oddziału PCK w Koszalinie – Marcin Maślanka. Starosta, burmistrz i wójt ufundowali wszystkim krwiodawcom Klubu
Kropelka prezenty wraz z dyplomami
uznania.
Arkadiusz Klimowicz pogratulował
wszystkim krwiodawcom ich bezcennej
postawy, przekładającej się na setki jeśli nie tysiące uratowanych pacjentów
z całej Polski. Namiastką tego podziękowania są przekazane prezenty. Wiązankę kwiatów i słowa uznania skierował do Prezesa Klubu Kropelka Teresy
Gadalińskiej. Padły słowa gratulujące
wieloletniej wytrwałości, sprawności
organizacyjnej dbałości o swoich podopiecznych. Padły deklaracje daleko
idącej pomocy w sytuacjach trudnych,
gdzie władza samorządowa może przyjść z konkretną pomocą. Podobne życzenia złożyli przedstawiciele Starostwa
i Gminy Darłowo.
Za wieloletnią i aktywną działalność
na rzecz rozwoju ruchu Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża Medalem 60-lecia zostali uhonorowani: Bogusław Sulik, Michał Kuś,
Wiesław Kwieciński i Teresa Gadalińska.
Zarząd Główny Polskiego Czerwone-

go Krzyża za wsparcie krwiodawców
z Kropelki odznaczył Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża:
Arkadiusza Klimowicza, Wojciecha
Wiśniowskiego, Radosława Głażewskiego i Ewę Jażwińską – b. dyrektor
Miejskiego Gimnazjum w Darłowie.
Medale 100-lecia PCK otrzymali:
Wiktoria Wyczesany, Monika Nowecka, Marta Okereke, Bogusław Sulik,
Mateusz Matuszak, Wiesław Kwieciński, Artur Michalak, Marian Michalak,
Michał Kuś.
Odznaczeniem 35-lecia Klubu Kropelka zostali uhonorowani: Wiktoria
Wyczesany, Monika Nowecka, Marta
Okereke, Mateusz Matuszak, Karolina
Pieczara, Zofia Mączka, Marian Michalak, Maria Michalak, Artur Michalak, Bogusław Sulik, Dominik Redas,
Andrzej Gadaliński, Wiesław Kwieciński, Michał Kuś.
Oprawę artystyczną przygotował zespół „13 i Przyjaciele” oraz solistka Joanna Lebiecka, która w swój występ
włączyłą” całą publikę, a za artystyczne
wrażenie otrzymała rzęsiste owacje.
Spotkanie zakończyły wystąpienia
przedstawicieli Polskiego Czerwonego
Krzyża z Koszalina oraz konsumpcja
okazałego tortu, na którym – jak miało
być inaczej – oprócz loga Polskiego
Czerwonego Krzyża znalazła się tytułowa czerwona piękna Kropelka, duma
darłowskich krwiodawców.
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sesja w cieniu żałoby poMNik DZieCka
W czwartek, 14 listopada ,
w darłowskim ratuszu,
na 15. w tej kadencji nadzwyczajnej sesji, obradowali radni
Rady Miejskiej.

ozpoczęto ją minutą ciszy czcząc
zmarłą dzień wcześniej Elżbietę
R
Karlińską – radną sejmiku woj. zachod-

niopomorskiego i wieloletnią zastępcę
burmistrza Darłowa. Arkadiusz Klimowicz włodarz miasta na tę smutną okoliczność ogłosił w Darłowie dzień żałoby w dniu jej pochówku.
Podczas obrad jednomyślnie uchwalono pakiet uchwał, dotyczących gospodarki odpadami. Jest wśród nich również uchwała zwalniająca z części
z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednoro-

dzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta Darłowo na
2019 rok. Powiększono dochody o kwotę 481.253 zł w związku z większym wykonaniem niż planowano. Jednocześnie
zwiększono wydatki na oświatę
o 295.194,42 zł z przeznaczeniem na
dotację dla przedszkoli niepublicznych
oraz o kwotę 131.198,44 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Społecznej. Ponadto zwiększono wydatki
na gospodarkę komunalną o kwotę
38.360,14 zł dotyczącą oświetlenia ulic
oraz o 15 tys. zł na kanalizację sanitarną. W związku z większymi wpływami
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
zwiększono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi o 36,5 tys.
zł.

Fontanna W parku
Zakończono kolejną
z inwestycji w ramach projektu „Zielone Darłowo”
– Park Króla Eryka z podświetlaną fontanną.

W

centrum parku znajduje się
granitowy głaz z tablicą upamiętniającą 600-lecie koronacji króla
Eryka Pomorskiego na władcę państw
Unii Kalmarskiej, ufundowaną przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej w roku 1997. U podnóża obelisku

wzniesiono sterowaną komputerowo
podświetlaną fontannę z 20 punktami
wytrysku wody. W całym Parku, łącznie
z jego biegnącymi po nasypie w stronę
Szkoły nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego, wykonano system alejek z ławkami i
koszami na śmieci. Zarówno głaz z pamiątkowa tablicą jak i wieża ciśnień
zostały podświetlone specjalnymi
światłami. Ponadto w poszczególnych
kwartałach parku dokonano nasadzeń
kwiatów i krzewów ozdobnych. Projekt
został dofinansowany z pieniędzy unijnych.

UtraCoNego

6 listopada, w auli konferencyjnej Domu Hospicyjno-Opiekuńczego caritas
im. Bpa czesława Domina w Darłowie, fundacja charytatywna „Morze Miłości”
zorganizowała prezentację projektu Pomnika Dzieci Utraconych i Zmarłych
Przedwcześnie.

N

a prezentację przybyli m.in.
ks. Krzysztof Włodarczyk,
biskup pomocniczy diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej, samorządowcy z Darłowa i z powiatu sławieńskiego, m.in. burmistrz Arkadiusz Klimowicz i wicestarosta Andrzej Protasewicz, radni powiatu sławieńskiego
i miasta Darłowa na czele z ich przewodniczącymi Tomaszem Bobinem
i Czesławem Woźniakiem, zarząd Fundacji „Morze Miłości” z przewodniczącą
Joanną Klimowicz, duchowieństwo
i darczyńcy.
Szefowa Fundacji przypomniała,
że dzieci nienarodzone i utracone
nie mają swoich grobów, a ich matki
nie wiedzą, że przysługują im takie
same prawa do żałoby, rejestracji
dziecka w USC oraz prawo do urlopu
i zasiłku macierzyńskiego bez względu na okres trwania ciąży, oraz że
mają prawo do pochowania dziecka
i do zasiłku pogrzebowego niezależnie od tego w którym tygodniu dziecko odeszło.
Fundacja zbiera pieniądze na budowę Pomnika Dzieci Utraconych. Takie
pomniki istnieją już w Koszalinie, Słupsku, Pile i w Szczecinku.
Pomnik zwany „Całun – Upamięt-

nienie Dzieci Utraconych i Zmarłych
Przedwcześnie” stanie na terenie
cmentarza komunalnego św. Gertrudy.
Zaraz po wejściu na teren cmentarza
przez główną bramę i minięciu kaplicy
przedpogrzebowej znajduje się narożnik ograniczony dwoma osiami, aleją
tui i aleją kasztanową. Tam zostanie
usytuowany i zbudowany granitowy po-

mnik. W jego skład wejdą m.in. sarkofag przykryty całunem, pusta kołyska
z krzyżem, grobowiec i lilie. Całość będzie widoczna na tle ekranu z krzewów
róż.
Za cenną inicjatywę upamiętnienia
dzieci nienarodzonych i utraconych
serdecznie podziękował ks. bp Krzysztof Włodarczyk.

samorządy wspierają policję
szystkie samorządy powiatu
W
sławieńskiego dofinansowały zakup dwóch szybkich samochodów

policyjnych. Jeden z nich trafił do komisariatu w Darłowie. W uroczystości
przekazania samochodów udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych
(burmistrz Darłowa – Arkadiusz Klimowicz, Radosław Głażewski – wójt gminy
Darłowo, Ryszard Stachowiak – wójt
gm. Sławno, Janusz Bojkowski – wójt
gm. Postomino, Radosław Nowakowski
– wójt gm. Malechowo, wicestarosta
Andrzej Protasewicz, Marta Konfederak – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji w UM Sławno) i Aleksandra Bukowska – prezes Banku
Spółdzielczego w Sławnie. Wymienione
samorządy i instytucja dofinansowały
zakup radiowozów.

Nowy rok – nowe ceny i zasady segregacji odpadów
owelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
N
w gminach z dnia 6 września 2019 roku

wprowadzona przez obecny rząd niesie
szereg niezwykle istotnych zmian
związanych z gminnymi systemami
gospodarki odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym Rada Miejska
w Darłowie zobowiązana była dostosować przepisy miejscowe do zmian
wprowadzonych ww. ustawą.
Jednym z ważniejszych elementów
noweli jest wprowadzenie obowiązku
segregacji odpadów. Po Nowym Roku
wszyscy mieszkańcy zobowiązani będą
do zbierania odpadów w sposób selektywny. W obowiązującym Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo szczegółowo

określono czym jest segregacja, czyli co
powinno znaleźć się w workach przeznaczonych dla poszczególnych frakcji:
papier, tworzywa sztuczne i metal,
szkło oraz odpady biodegradowalne.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, osoby
odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane i powiadomią o tym władze gminy, które naliczoną mu podwyższoną (czterokrotnie) opłatę za miesiąc,
w którym stwierdzono brak segregacji.
Oprócz różnic w cenach za odpady
segregowane i niesegregowane jest także możliwość obniżenia opłaty „śmieciowej” dla mieszkańców, którzy posiadają własne kompostowniki (oczywiście, będzie to kontrolowane) – tylko

dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
Kolejną istotną zmianą wprowadzoną znowelizowaną ustawą jest dobrowolność przystąpienia właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu. Jeśli właściciel
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wyrazi zgody na
pozostanie w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,
wówczas zobowiązany jest on do zawarcia umowy na odbiór odpadów z innym
przedsiębiorcą posiadającym wpis do
rejestru działalności regulowanej.
Dodatkową zmianą mającą wpływ
na samobilansowanie się systemu jest
określenie przez ustawodawcę maksymalnych stawek za pojemnik i worek

mniejszej lub większej pojemności. Ponadto w przypadku nieruchomości niezamieszkałych obecnie właściciel uiszczał opłatę za zadeklarowaną ilość pojemników/worków tylko na odpady
zmieszane. Teraz będzie musiał określić ilość pojemników/worków każdej
frakcji i za każdą z nich zapłacić.
Wskazane zmiany, a także między
innymi wzrost opłaty marszałkowskiej
za korzystanie ze środowiska (tj. za
umieszczenie odpadów na składowisku
– 2019 r. = 170 zł/Mg, 2020 r. = 270
zł/Mg) oraz wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach komunalnych (niesegregowane odpady komunalne 2019 r. = 334,69 zł/Mg, 2020 r.
= 448,20 zł/Mg) spowodowały, iż obowiązujące do tej pory stawki ustalone

na poziomie 6,00 zł od 1 m³ wody (segregacja), są niewystarczające na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta
Darłowo. W związku z powyższym ustalono nową stawkę za odbiór odpadów
komunalnych w wysokości 11,00 zł/m³.
Coroczna zmiana zużycia wody,
a także te wprowadzone nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymuszają konieczność złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W celu wypełnienia wskazanego
obowiązku zapraszamy wszystkich
właścicieli nieruchomości w styczniu
2020 roku do tutejszego urzędu (Pl.
T.Kościuszki 9, pokój nr 4).

Wiadomości
iadomości

8 Wydarzenia

Grudzień 2019 r. Nr 8 (170)

20-lecie klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej

Zachować w pamięci
Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej skupia mieszkańców miasta i gminy Darłowo, którzy osiedlili się na tych
ziemiach po zakończeniu ii wojny światowej (w latach 1945 – 1950) lub w tym samym czasie tu się urodzili.

N

asi pionierzy przybyli z różnych terenów Polski i z niemieckiego miasteczka uczynili dzisiejsze Darłowo. I chociaż ich
domostwa na początku osiedlenia pełne
były trosk materialnych i egzystencjalnych, to nigdy w nich nie zabrakło miłości i troski, nie tylko wobec członków
najbliższej rodzinny, ale także wobec
zjeżdżających tu pobratymców z centrali, z Wilna, z Lwowa, czy z Wielkopolski. Ich groby po latach spędzonych
w Darłowie stały się korzeniami, na
których opiera się teraz 3. i 4. pokolenie
obecnych mieszkańców – mówił celebrant w trakcie mszy świętej.
Główne uroczystości odbyły się
w ośrodku Korsarz. Przewodniczący

Rady Powiatu Tomasz Bobin przekazał
życzenia od starosty Wojciecha Wiśniowskiego, a Czesław Woźniak w imie-

czyste powietrze
zyste powietrze to kompleksowy
C
program wspierający wymianę
starych pieców i kotłów oraz termomo-

dernizację budynków jednorodzinnych
by efektywnie zarządzać energią. Dotacje i pożyczki na ten cel udzielane są
przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W poniedziałek 18 listopada w Urzędzie Miejskim w Darłowie zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne na temat programu, które poprowadziła
pani Mirosława Aziukiewicz, doradca
energetyczny z koszalińskiego biura
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Głównym tematem spotkania były
zasady pozyskiwania dotacji z programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy poznali podstawowe i szczegółowe kryteria
naboru wniosków. Każdy miał możliwość zadania pytań.

Podczas spotkania zaprezentowano
także inne działania Funduszu na rzecz
poprawy jakości środowiska. Mowa
o programie pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony
powietrza, wód i gleby (m.in.na budowę,
przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła, zakup pojazdów
o napędzie elektrycznym, budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych
przyłączy kanalizacyjnych). Mowa również o programie Mój Prąd, który wspiera rozwój fotowoltaiki prosumenckiej.
Tym, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu przypominamy, że
Miasto Darłowo podpisało porozumienie z WFOŚIGW w Szczecinie, dzięki
czemu wniosek o dotację lub pożyczkę
z programu Czyste Powietrze można
składać również w Urzędzie Miejskim w
Darłowie. Tutaj można zdobyć też podstawowe informacje o programie i odbyć wstępną konsultację.

niu burmistrza Arkadiusza Klimowicza
– patrona uroczystości – wręczył
wszystkim pionierom pamiątkowe grawertony z pięknym pamiątkowym wpisem.
W święcie pionierów uczestniczył
zespół „13 i Przyjaciele”, porywając nestorów do wspólnego śpiewu. Repertuar
przygotowany przez Artura Hamerlinga trafił do serc najstarszych darłowian.
Prezes Klubu Pionierów Bożena Tomalak podziękowała władzom miasta
za wielokrotne dostrzeganie potrzeb
pierwszych osiedleńców i ich dzieci,
którzy dzisiaj często są… 80-latkami.
Później były życzenia od reprezentacji
innych stowarzyszeń działających
w naszym mieście. Podziękowania i życzenia popłynęły od pionierów z Koszalina i Kołobrzegu.
Podczas uroczystości uhonorowano
trzech biesiadników, którym w listopadzie stuknęła 90. Był tort, lampka
szampana i obiad. Wigoru i pomysłów
na ciekawe spędzenie czasu im nie braInformacje na temat programu
Czyste Powietrze udzielane są w pokoju
nr 18 lub w punkcie obsługi interesanta
darłowskiego ratusza. Warto wcześniej
umówić się na konsultacje dzwoniąc
pod numer: 94 314 22 23 … (do 26).
Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie
jest uzasadnione ekonomicznie.
Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

uWaGa

Dotacja uzależniona jest od dochodu
na osobę w rodzinie i sięga maksymalnie 90 proc. kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota kosztów, od których liczona jest dotacja to 53 tysiące
złotych, minimalna kwota kosztów
kwalifikowanych projektu to 7 tysięcy
złotych.

W ObiektyWie
11 listopada tradycyjnie odbył się
w Darłowie korowód
Świętego Marcina.
Dzieci miały wiele
radości z rogali
ofiarowanych przez
naszych piekarzy
i cukierników.

Fot. Artur WejneroWski

Jubilatom życzymy długiego
życia w zdrowiu, niesłabną
cej
energii i wytrwałości
w realizowaniu zamierzonych
celów, ale także wielu
spokojnych, szczęśliwych chw
il
spędzonych w otoczeniu dzi
eci,
wnuków i prawnuków
w pięknej Ziemi Darłowskie
j.
kuje, a jedynie co coraz bardziej szwankuje to zdrowie i kondycja. Duma, ale
i ciągła troska tego środowiska o piękno
miasteczka i pamięć o pierwszych
osadnikach spowodowała, że ta wyjątkowa organizacja – jedyna w powiecie
– stała się oczkiem w głowie burmistrza i samorządu.
– Budowniczowie polskości są naszymi ulubieńcami i w Ratuszu są zawsze mile widziani – zapewnia Arkadiusz Klimowicz.
Członkowie Klubu wraz ze sztandarem biorą czynny udział we
wszystkich uroczystościach państwo-

kaleNDariUM
19 listopada 1999 r. – odbyło się
pierwsze spotkanie, na którym
wybrano Zarząd klubu: eugeniusz
Wójcik – przewodniczący, Jan Skórski
– z-ca przewodniczącego, Zygmunt
guzy – skarbnik, Bożena tomalak – sekretarz.

wych, społecznych i kościelnych. Corocznie składają wiązanki kwiatów
i zapalają znicze na grobach zmarłych
członków. Od 20 lat zaprzyjaźnieni są
z pionierami kołobrzeskimi. Razem
biorą udział w uroczystościach pionierów kołobrzeskich i koszalińskich.
Naszych bohaterów widzimy na spotkaniach integracyjnych, ogniskach,
grzybobraniach, na których przy piosenkach wspominają minione dawne
czasy.
A z dziennikarskiego obowiązku należy przypomnieć, że głównymi inicjatorami utworzenia środowiska pionierów– mieszkańców Darłowa był
Zbigniew Stańczak – ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przy
współpracy pana Leszka Walkiewicza
– prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej, w strukturach którego
początkowo Pionierzy działali jako samodzielny klub. Wówczas zrzeszonych
było blisko 370 najstarszych darłowian, a dziś ilość ich nie przekracza
60.
O ile w szeregach stowarzyszenia
zmniejsza się ilość członków pierwszego pokolenia, to pocieszające jest to, że
drugie pokolenie udziela się w działalności i jest strażnikiem pamięci budowania polskości w naszej miejskiej społeczności.
W 2020 r. na pomnikach zmarłych
pionierów na cmentarzach w Darłowie
pojawią się emblematy świadczące, że
mogiła skrywa szczątki budowniczych
naszej tożsamości, którzy trafili do
miasta nad Wieprzą do 1950 r. Te działanie gremialnie poparli wszyscy głosujący darłowianie na Budżet Obywatelski
we wrześniu br. Jak przystało na strażnika minionych dziesięcioleci i tym razem Klub Pionierów będzie koordynował te przedsięwzięcie.
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PRZeDsZkOle NR 2 im. J. PORaZińskieJ

NASZ KOcHANy MiKOłAJ

Ach, co to się działo dzisiaj w naszym przedszkolu! Już od rana był ruch, gwar,
zabawa, tańce! Odwiedził nas od dawna wyczekiwany gość – Mikołaj.

P

rzedszkolaki powitały go radośnie, śpiewały piosenki,
mówiły wierszyk, co bardzo
spodobało się Mikołajowi. Był pod
wrażeniem umiejętności dzieci. Po
rozmowie z gościem, przy świątecznych piosenkach były tańce, korowody
… no i to, co cieszy wszystkich najbardziej – prezenty, a właściwie wielkie

worki prezentów do każdej sali. Nie
mogło się obyć bez pamiątkowego
zdjęcia. Dzieci podziękowały Mikołajowi i zaprosiły go, oczywiście za rok.
A potem w całym Przedszkolu Nr 2 słychać było okrzyki radości i zachwytu
– to przedszkolaki rozpakowywały
prezenty! Czego nie znalazły w tych
workach! Samochody, laleczki, kucyki,

klocki różnego rodzaju, układanki,
gry, kolejki – nie zliczę wszystkiego!
Niektóre upominki to nawet w worku
się nie zmieściły! I jeszcze kalendarze
adwentowe dla każdego.
Mikołaju, dziękujemy z całego serca
i czekamy na ciebie w przyszłym roku!
bożenA ciechAnowskA

PRZeDsZkOle NR 2 im. J. PORaZińskieJ

PRZeDsZkOle NR 2 im. J. PORaZińskieJ

Mikołajkowy konkurs
talentów

dzień pluszowego misia

W przeddzień dnia zarezerwowanego dla św. Mikołaja,
odbył się w Przedszkolu Nr 2 Mikołajkowy konkurs talentów.
To pierwszy taki konkurs organizowany w naszej placówce,
będący jednym z zadań programu Przedszkole Talentów.

listopada przedszkolaki obchodziły Dzień Pluszowego
25
Misia. Dzieci przyniosły tego dnia swo-

ażda grupa miała swoich przedk
stawicieli. Dzieci zaprezentowały umiejętności taneczne, gimnastycz-

ne, wokalne, recytatorskie, matematyczne, plastyczne, techniczne, modelarskie, zmysł obserwacji i doskonałą
pamięć, a także pasje piłkarskie, bokserskie, wędkarskie oraz wiedzę geograficzną. Małemu bokserowi towarzyszył nawet jego pierwszy trener – tato.
Utalentowani wychowankowie pokonali
tremę, jak prawdziwi artyści, a ich występy zyskały uznanie i aplauz widowni.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Cieszymy się, iż do naszego przedszkola uczęszcza tak wiele zdolnych
dzieci. Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom. Życzymy dalszego
rozwoju swoich pasji i umiejętności,
a rodzicom wspierania pociech w drodze po kolejne sukcesy.
bożenA ciechAnowskA

sP 3 im. kRóla eRyka POmORskiegO

Głośne czytanie
czwartek, 14 listopada, klaW
sa II e zorganizowała spotkanie rodzinne, podczas którego od-

było się głośne czytanie ulubionych
książek.
Do czytania przystąpili nie tylko
uczniowie, ale również ich rodziny:
rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Ko-

lejnym punktem spotkania było przygotowanie swoich autorskich zakładek. Wszyscy uczestnicy mówili, dlaczego lubią czytać i co jest fajnego we
wspólnym czytaniu. To wzruszające i
ciepłe spotkanie podsumowało akcję
„Szkolne przygody Gangu Słodziaków”. Klasa II e wzięła udział w II edy-

W ObiektyWie
21 listopada uczniowie klas V SP 3 w Darłowie spotkali się na „Jesiennym
Wieczorze z Matematyką”. Celem spotkania była integracja uczniów oraz
spędzenie czasu rozwiązując zadania i zagadki matematycznej w miłej atmosferze.

cji konkursu dla szkół podstawowych:
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, który ma inspirować dzieci do
codziennego czytania i obudzić w nich
odpowiedzialność za środowisko naturalne. Centralnym elementem dekoracji konkursowej jest w tym roku
Magiczne Drzewo Słodziaków – zinterpretowane dowolnie przez nieograniczoną wyobraźnię dzieci. Nasze
drzewo było magiczne…
AnnA stefAniAk

Dzień
Mola
O

d 5 do 7 listopada uczniowie
klas pierwszych darłowskiej
„Trójki” wraz z wychowawcami odwiedzili bibliotekę szkolną. Po wprowadzeniu w magiczny świat książek i biblioteki przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą
szanować książki. Następnie przyszedł
czas na pierwsze wypożyczenie. Na
pewno w tym momencie radość nowych
czytelników była największa. W dowód
zawartej przyjaźni, uczniowie otrzymali pamiątkowe bajeczki z certyfikatem
złożonego przyrzeczenia. Bardzo się
cieszymy z nowo przyjętych czytelników i mamy nadzieję, że w bibliotece
będą częstymi gośćmi.

je ulubione pluszaki, z którymi bawiły
się, tańczyły i pozowały w przygotowanej wcześniej Foto Budce. Przedszkolaki samodzielnie wykonały misie na zajęciach plastyczno-technicznych. Nie-

które grupy udały się również z wizytą
do Miejskiej Biblioteki Publicznej na
zajęcia tematycznie związane z tym
wesołym dniem. Cały dzień upłynął
wszystkim w wesołej i zabawowej atmosferze.
JoAnnA stefAniAk

mówiono o darłowskim
wolontariacie
d 2 do 3 grudnia, w Legnicy na
Dolnym Śląsku odbyło się 1.
O
Regionalne Forum Wolontariatu.

Uczestniczyło w nim również Darłowskie Centrum Wolontariatu zaproszone jako przykład dobrej praktyki i jedno z najlepiej działających stowarzyszeń wolontariackich w Polsce.
Darłowskie DCW reprezentowały:
Joanna Witkowska – prezes, Justyna
Tepurska – sekretarz i Magdalena
Burduk – wolontariusz i przedstawiciel JST. Wszystkie wystąpiły jako goście specjalni Forum.
W bloku pn. „Wolontariat = Samorząd” miały możliwość zaprezentować się dwa wolontariaty, które według organizatorów działają w kraju
najprężniej. Obok Warszawskich
Ochotników pojawiło się serce polskiego wolontariatu – czyli Darłowo.
Podczas blisko godzinnego wystąpienia reprezentantki darłowskiego
wolontariatu przedstawiły całokształt

ciekawych i atrakcyjnych działań, podejmowanych w Darłowie przez ludzi
dobrej woli czyli wolontariuszy. Po
prezentacji DCW odbył się panel dyskusyjny o współpracy wolontariatów
z samorządami. Tu również Darłowo
błysnęło! Nie od dziś wiadomo bowiem, że współpraca na tym poziomie
w Darłowie układa się bardzo dobrze,
a każda ze stron czerpie z tego korzyści, czego są realne dowody.
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza koleżanki znad morza
zawiozły teamowi z Legnicy to, co
w Darłowie najlepsze z życzeniami
wszystkiego, co najlepsze, a mianowicie: słoik piasku doświetlonego letnimi promieniami słońca, kamyki z darłowskich plaż skąpane w falach Bałtyku oraz słoik jodu, który do dobrego
funkcjonowania jest niezbędny każdemu z nas.
mAgdA burduk
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StAWiAMy
NA eKOLOgię

sP NR 3 im. kRóla eRyka POmORskiegO

Walczymy
z przesądami
Uczniowie wyszli z założenia, że „im więcej wiesz, tym dłużej żyjesz”, w związku
z czym zorganizowali szkolny happening z okazji Światowego Dnia Walki z AiDS.

Z

ebrano informacje na temat
choroby oraz wywołującego ją
wirusa HIV. Na holu szkolnym
przygotowano gazetkę, która zawierała
wiele przydatnych informacji. AIDS to
zespół nabytego niedoboru (rzadziej
upośledzenia) odporności, jest końcowym stadium zakażenia HIV i charakteryzuje się wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego).
Skutkiem choroby jest zwiększona zachorowalność na grzybice, nietypowe
zapalenia płuc i niektóre formy nowotworów, mogące zakończyć się śmiercią
pacjenta. Rocznie na AIDS umiera ok. 2
mln osób. Obecnie na świecie żyje ponad 40 milionów ludzi chorych na
HIV/AIDS.
Uczniowie obalili wiele mitów, które
funkcjonują w polskim społeczeństwie.
Wśród nich były np. te, że AIDS można
zarazić się przez dotyk; komary mogą
przenosić HIV; AIDS mogą się zarazić
tylko osoby homoseksualne lub zażywające narkotyki; zarażeni HIV nie
mogą mieć zdrowych dzieci.
Szczególny nacisk położono na sposoby unikania zakażenia. Wirus może
dostać się do organizmu nie tylko podczas stosunku płciowego. Możliwe jest
także zarażenie przez transfuzję krwi,
podczas dializ, przeszczepów, zabiegów
chirurgicznych i przyjmowanie preparatów krwiopochodnych. Bardzo duże

30 listopada, w Zespole
Szkół nr 4 w Szczecinie, odbył
się VIII Ogólnopolski Turniej
Maszyn Wiatrowych.
adaniem zawodników było zbuZ
dowanie modelu turbiny przetwarzającej energię kinetyczną wiat-

ru na energię mechaniczną. Zgłoszone konstrukcje rywalizowały w trzech
kategoriach: największa moc, obroty
przy obciążonym wale maszyny oraz
moment obrotowy przy zatrzymanym
wale turbiny. Szkołę Podstawową nr 3
reprezentowały następujące drużyny:
Einstein'y (Urszula Głażewska, Diana
Siwek), Huragan (Mariana Levkovych,
Dominika Wilińska), Zolo Hrk (Damian Stefaniak, Przemysław Ulanowski, Mikołaj Hryckowian), Loretos

ryzyko stanowi używanie wspólnych
żyletek, igieł i strzykawek.
Taka wiedza „ratuje życie”. Szybkie
wykrycie choroby pozwala na wdrożenie leczenia opóźniającego jej rozwój.
Niestety na razie jest ona uznawana za
śmiertelną, dlatego tak ważna jest jej
profilaktyka.

Aby pamiętać o grożącym nam wirusie uczniowie samodzielnie wykonali
i rozdali pracownikom szkoły symbole
walki z AIDS, czyli czerwone wstążeczki. Oby ta lekcja pozostała na długo
w naszych głowach.

wych z całej Polski, wśród których znalazły się również prace naszych uczniów.
Laureatką tego konkursu została
Maja Grońska z klasy 8e z SP3 Darłowo,
która wyróżnienie odebrała z rąk Wandy
Kwietniewskiej – wokalistki zespołu
„Wanda i Banda”. Brawo!!

wzięło udział 14 przedstawicieli klas
ósmych. Młodzież miała szansę zdobyć
nowe umiejętności i poszerzyć swoje wiadomości na temat energii odnawialnej.
Tematyka warsztatów odpowiadała najbardziej palącym problemom ekologii.
Smog i nadmierna emisja dwutlenku
węgla związane z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł energii wpływają na
zmiany klimatyczne, które już dziś możemy odczuwać na własnej skórze. W jaki
sposób powstaje energia geotermalna,
bioenergia, czy można wykorzystać al-

(Kacper Kasprzyk, Oliwier Tetzlaff),
Dream Team (Nikola Szypulska, Oliwia Wodyk), Gwiazdki (Weronika
Bartkowiak, Oliwia Tomasik), Odlotowe agentki (Marianna Breszka, Zuzanna Kruk), Tygrysy Mosura (Damian Borucki, Maciej Urban), Odlotowe fizyczki (Sandra Schulz, Laura
Witkowska).
Najlepszą turbinę wiatrową z SP3
wykonała drużyna Odlotowych agentek, która w eliminacjach regionalnych
w Szczecinie uplasowała się na IV miejscu.
Udział w projekcie ekologicznym
z dziedziny odnawialnych źródeł energii z pewnością poszerzył wiedzę
uczestników z zakresu energetyki oraz
zagadnień technicznych. Wszystkim
młodym fizykom dziękujemy za wielkie
zaangażowanie.

monikA kosowskA

W skRóCie
sP 3 im. kRóla eRyka
POmORskiegO

ROCkOWa
PlastyCZka
25 listopada odbył się finał VII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „NIECH ŻYJE ROCK 'N' ROLL”,
którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie. Na
konkurs wpłynęło 380 prac plastycznych
i 28 rzeźb ze szkół i placówek oświato-

ekOlODZy WieCZOROWą PORą

21 listopada w darłowskiej
„Trójce” odbył się „Wieczór ekologów”. W kilkugodzinnych zajęciach

sP NR 3 im. kRóla eRyka POmORskiegO

pomagamy,
bo warto!
29 i 30 listopada uczniowie
i wolontariusze Szkolnego
Klubu Wolontariusza
„Pomocna Dłoń” uczestniczyli
w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności.
imo, że dzieci z „Trójki” mają
od 7 do 15 lat, to bardzo dzielm
nie i wytrwale radzili sobie z zachęca-

niem klientów sklepu Biedronka do zakupu dodatkowych produktów. Praca
dzieci zaowocowała hojnie wypełnionymi koszami żywności. Sami wolontariusze spotkali się z dużą życzliwością
i sympatią darczyńców. Zebrana żywność zostanie przekazana potrzebującym rodzinom i mieszkańcom Darłowa.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

kohol lub wodę do napędzania samochodu? Na te pytania mogli doświadczalnie znaleźć odpowiedzi uczniowie biorący udział w warsztatach. Nie ma
lepszego sposobu zdobycia wiedzy niż
poprzez jej praktyczne zastosowanie.

PlastyCZNie
uZDOlNieNi

15 listopada, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Darłowie, odbyło się wręczenie nagród miejskiego konkursu plastycz-

nego „Pamiętajmy o ogrodach”.
I miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Darłowie Jakub Hańczur z
klasy 6B. Wyróżnienia otrzymali: Antonina Bakałarz z klasy 1B, Julia Makarewicz z klasy 2A, Piotr Szałacha z klasy
5A oraz Zuzanna Bednarczyk z klasy 7B.
Gratulujemy niezwykłej kreatywności w tworzeniu prac i życzymy kolejnych
sukcesów!
monikA kosowskA
mArtA sołtAn

przetarGi na nieruchomości!

burmistrz miasta Darłowo zaprasza do udziału w przetargach
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta.
Wszystkie informacje o organizowanych oraz planowanych przetargach można znaleźć
na stronie internetowej www.darlowo.pl

Wiadomości
iadomości

na sportoWo 11
Grudzień 2019 r. Nr 8 (170)

STRONę SPORTOWą REDAGUJE
ANDRZEJ RACHWALSKI

Juniorzy Darłovii na „4”
Rundę jesienną mają
za sobą juniorzy starsi.
Rozegrali w niej
6 spotkań. Dwa mecze
przełożono na wiosnę
przyszłego roku.
Mimo tego zajmują
w tabeli 3. miejsce.

kadra drużyny:

O

tak wysokiej pozycji zdecydowały cztery wygrane mecze, przy jednym remisie
i jednej porażce. Bilans bramkowy to
26:6. Najlepszymi strzelcami zespołu
okazali się Kacper Poniatowski i Klaudiusz Brugier.
Zespół trenera Artura Maciąga pokazał w tej rundzie futbol na dobrym
poziomie. I to zarówno piłkarsko, jak
i mentalnie. Chłopcy mają na wiosnę cel
– wygranie grupy i awans. Czy jest to
możliwe?
– Oczywiście – twierdzi trener.
– Moi podopieczni to zgrany kolektyw,
z niezłymi już umiejętnościami piłkarskimi. Mamy do rozegrania dwa zaległe spotkania, więc perspektywy na
zdominowanie ligi są spore. Ale wiadomo... to jest futbol, a więc dmuchajmy na zimne – podsumowuje Artur
Maciąg.

w górnym rzędzie od lewej: Artur Śpiewak, klaudiusz brugier, sebastian turos, maciej moskwa, Aleksander orzechowski, Artur maciąg, Aleksander wyrosławski, dominik
otowski, karol kalinowski, mateusz rudnikowski, kacper Śliwiński. w dolnym rzędzie od lewej: dorian borkowski, Przemysław Anuszkiewicz, dmytro mikhailenko, karol
synkiewicz, krystian dąbski, gracjan masternak, szymon masłowski, Vadym myroshnychenko.
w kadrze zespołu są jeszcze: kacper Poniatowski, Jakub bieliński, błażej borkowski, Adrian brzezina, Jarosław kamiński, mateusz kaproń.

Mistrzowskie akrobacje
23 i 24 listopada, w Gdańsku, odbyły się Mistrzostwa Europy Fitness Fit-Kids & Fitness
Aerobic oraz VI Grand Prix Aleksandry Kobielak Fitness Fit-Kids & Fitness Aerobic.
olskę, wśród innych krajów taP
kich jak Węgry, Białoruś, reprezentowały dziewczęta ze Szkoły Tańca

Eweliny Nidzgorskiej S-TEN z Darłowa.
Konkurencje polegały na zaprezentowaniu, w swojej kategorii wiekowej, indywidualnej choreografii składającej
się z tańca, akrobatyki, gimnastyki, elementów siłowych fitness. Poziom zawodów jak zawsze był bardzo wysoki.
Podczas Mistrzostw Europy S-TEN
Darłowo zdobyło:
2 miejsce – Maria Barancewicz
(5 lat), Amelia Tomczyk (9 lat), Weronika Hały (18 lat);
3 miejsce – Maria Kowalska (6 lat),
Michalina Szczygieł (5 lat ), Maria Zięba
(5 lat oraz 1. miejsce dla najmłodszej
uczestniczki zawodów), duet Malwina
i Martyna Szczygieł (11 lat);

4 miejsce – Natalia Cichocka (6 lat),
Marika Stermach (7 lat);
5 miejsce – Hanna Szarejko (11 lat),
Antonina Bakalarz (7 lat), Majka Stojewska (9 lat);
6 miejsce – Eliza Zittermann (11 lat),
Laura Wierzbowska (7 lat), Oliwia Jakubik (8 lat), Martyna Szczygieł (11 lat );
7 miejsce – Klaudia Świątkowska (10
lat), Hanna Nejman (9 lat), Malwina
Szczygieł (11 lat), Milena Radzik (12 lat);
8 miejsce – Hanna Choma (8 lat),
Hanna Mojsym (10 lat).
Podczas VI Grand Prix Aleksandry
Kobielak S-TEN Darłowo zdobyło:
1 miejsce – Lena Paćkowska (lat 5),
Natalia Cichocka (lat 6);
2 miejsce – Maria Barancewicz (lat
5), Hanna Szarejko (lat 11);

zwycięskie czwórki
pod siatką

3 miejsce – Maria Zięba (lat 5), Michalina Szczygieł (lat 5), Weronika Hały
(lat 18);
Maria Kowalska (lat 6), Marika Stermach (lat 7);
4 miejsce – Klaudia Świątkowska
(lat 10), Martyna Szczygieł (lat 11), Antonina Bakalarz (lat 7), Majka Stojewska
(lat 9), Aleksandra Białowąs (lat 6), duet
Malwina i Martyna Szczygieł (lat 11);
5 miejsce – Milena Radzik (lat 12),
Amelia Tomczyk (lat 9), Hanna Nejman
(lat 9), Laura Wierzbowski (lat 7), Oliwia
Jakubik (lat 8);
6 miejsce – Hanna Mojsym (lat 10),
Hanna Choma (lat 8), Eliza Zittrman (lat 11);
7 miejsce – Malwina Szczygieł (lat
11).
Więcej informacji o Szkole Tańca
S-TEN Darłowo na WWW.S-TEN.PL
na zdjęciu od lewej: trener edmund surdel, tobiasz kopiński, hubert tomczyk, mikołaj
sadłowski, krystian Piórecki, filip Perżyło. klęczą od lewej: franciszek wojciechowski,
krzysztof Polakowski, remigiusz makuch, nikodem Paduch, wiktor wieczorek.

Na przełomie listopada
i grudnia młodzi siatkarze
KS STOCZNI DARŁOWO
M&W z sukcesem uczestniczyli w Kołobrzeskim
Festiwalu mini siatkówki
„czwórek” chłopców.
turnieju wzięło udział 21 zespołów, m.in. z Milicza, GdańW
ska, Starogardu Gdańskiego, Bytowa,

Międzyrzecza oraz zespoły z naszego
województwa: Koszalina, Wałcza, Pyrzyc, Szczecina. Po emocjonującym turnieju zespół KS Stoczni I zajął 8. miejsce, a zespół KS Stoczni II 21. miejsce.
Należy podkreślić, że pierwszy zespół
Stoczni był zespołem najlepszym
w grupie zespołów z województwa za-

chodniopomorskiego i to napawa optymizmem przed rozgrywkami z cyklu
Kindersport.
– Jestem z chłopaków zadowolony.
Oczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia patrząc w kontekście zespołów, które zajęły czołowe miejsca, ale myślę, że
przy odpowiednim zaangażowaniu moich zawodników wiele elementów sztuki
siatkarskiej da się poprawić. Chciałbym
też w imieniu klubu podziękować rodzicom, którzy pomogli sfinansować ten
wyjazd – podsumował trener Surdel:.
Oto skład zespołu KS Stoczni I:
Krystian Piórecki, Filip Perżyło, Tobiasz
Kopiński, Franciszek Wojciechowski,
Wiktor Wieczorek.
Skład zespołu KS Stoczni II: Remigiusz Makuch, Mikołaj Sadłowski, Hubert Tomczyk, Krzysztof Polakowski,
Nikodem Paduch.
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DaRłOvia W tabeli Na Piątkę

czwartoligowe zmagania powoli zapadają w sen
zimowy. Ale mamy małe zaległości w kilku meczach
z końcówki jesieni. Ostatecznie jesteśmy na 5. miejscu
w tabeli!

N

asi piłkarze, po wygranej
z faworyzowanym Hutnikiem Szczecin wybrali się do
Węgorzyna, na mecz z nieobliczalną
Spartą – zawsze groźną u siebie. Jednak
darłowianie, świetnie umotywowani
przez trenera Kaźmierczaka, już
w pierwszej połowie zaznaczyli swoją
zdecydowaną dominację. Szybkie cztery
gole, przerwa i... wariant oszczędnościowy. Skorzystali na tym gospodarze,
zdobywając gola honorowego. Kolejny
„trzypak” Sawickiego i wracamy do
Darłowa, by spokojnie przygotować się
na przylot wałeckiego Orła.
Jest to sąsiad w tabeli, mocno niewygodny i walczący zespół. Wynik 3:1,
znowu dwie bramki Sawickiego i kolejna Frysia. Ale nie było łatwo zdobyć te
punkty. Seria wygranych trwała. Niestety, następny mecz, także na Sportowej został odwołany. „Leśni” z Manowa
na mecz z nami muszą poczekać do
wiosny.
A my, na ostatni mecz wyjazdowy,

i ostatni tej jesieni, czekaliśmy dwa tygodnie. Ale warto było. MKP Szczecinek, opromieniony czterema kolejnymi
zwycięstwami już zacierał ręce. Faktycznie, łatwo miało nie być.
Ale było! Dwa gole Fastyna, Maciąg,
Fryś i Sawiola dali nam wyjazdowe 5:0.
No cóż – „tak się bawi, tak się bawi Darłovia”. Znakomity występ, moc i siła, tak
gra klasowy zespół. Same stradivariusy
piłkarskie.
Ostatecznie, z jedną zaległością, wylądowaliśmy na 5. miejscu w tabeli jesieni, mając na koncie 27 pkt., 8 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek, przy bramkach 35:22.
Aby jeszcze dosłodzić sobie koniec
rundy, w Pucharze Polski przejechaliśmy się w Redle po Redłowii 7:0, po
dwóch golach Maciąga i Fastyna, po
golu Frysia, Synkiewicza i samobóju.
Zima musi być udana, a od połowy
stycznia do roboty. I walczyć. Bo wygrywanie jest fajne i daje dużo radości,
prawda?!

siatkarskie
talenty!
Wojciech Sobieraj
(ur. 10.10.2002) od 2014 roku
jest zawodnikiem KS
STOCZNIA Darłowo M&W.

sezonie 2016/2017 uczestniW
czył w rozgrywkach o mistrzostwo województwa zachodniopo-

morskiego w piłce siatkowej młodzików
w Szczecinie zajmując z zespołem trzecie miejsce. W tym samym czasie z zespołem kadetów uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwo województwa
zachodniopomorskiego zajmując z zespołem także trzecie miejsce.
Obecnie uczestniczy w rozgrywkach o mistrzostwo województwa
w piłce siatkowej juniorów oraz jest
zawodnikiem III – ligowego zespołu
seniorów KS Stoczni Darłowo M&W.
Gra na pozycji przyjmującego (w poprzednich sezonach także na pozycji
rozgrywający).
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Kolarstwo – Ziemia Darłowska
szukamy zawodników
Klub prowadzi na terenie gminy
nabór do sekcji kolarskiej.
Kolejne spotkania odbyły się w Społecznej Szkole Podstawowej w Słowinie
oraz Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu z młodzieżą w celu zachęcenia
ich do treningów kolarskich w klubowej
szkółce kolarskiej. Uczniowie mogli
m.in. spróbować jazdy na sprzęcie kolarskim i przymierzyć stroje. Spotkania
wzbudzały ogromne zainteresowanie.
Okazało się, że chętnych do spróbowania swoich sił w tej dziedzinie sportu
jest sporo.

od lewej: marlena karwacka, daria
Pikulik.

torowy puchar świata
w hong kongu

puchar świata
w cambridge (nowa
zelandia)

Znakomite 4. miejsce w Pucharze
Świata w Hongkongu w konkurencji
sprintu drużynowego zajęła Marlena
Karwacka wraz z koleżanką z kadry
Ulą Łoś, ustanawiając przy okazji
nowy rekord Polski.

Daria Pikulik zajęła wraz z koleżanką z kadry Nikolą Płosaj 2. miejsce
w konkurencji olimpijskiej madison.
Rekord kraju poprawiły też Marlena
Karwacka i Urszula Łoś. W kwalifikacjach, brązowe medalistki zawodów Pu-

charu Świata 2018/2019 w Nowej Zelandii miały drugi rezultat (33.172). Wyżej
znalazły się tylko gospodynie, Nowozelandki Olivia Podmore i Natasha Hansen (33.154).
W następnej rundzie po raz pierwszy w historii sprintu drużynowego kobiet Polki osiągnęły czas poniżej 33 sekund – 32.791 i też awansowały do pojedynku o złoty medal, zajmując
ostatecznie 2. miejsce.

