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W „Wieściach z Karlina” przeczytasz:

KARLINO BOGATSZE O PONAD 4,5 MLN ZŁ!
Gmina Karlino otrzymała ponad 4,5 mln zł dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na dwa projekty. Pierwszy
dotyczy termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych
w Karlinie i Lubiechowie. Będzie taniej i ekologicznie!
Drugi projekt to przebudowa i wyposażenie sal dydaktycznych Ze-
społu Szkół, w którym od roku młodzież może uczyć się w tej szkole
nowego zawodu, jakim jest technik mechatronik. Dzięki dotacjom po-
wstanie nowoczesna pracownia rysunku technicznego, montażu i po-
miaru elementów i zespołów mechatronicznych oraz doposażona zo-
stanie pracownia elektrotechniki i elektroniki. Na nowy rok szkolny
gotowy będzie też internat.

O projektach i szczegółach dofinansowania piszemy NA STRONACH 2 i 3

BOKS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Od 23 do 28 kwietnia w Karlinie odbywała się najbardziej prestiżowa 
impreza boksu olimpijskiego. Homanit Arena była gospodynią 
89. Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie olimpijskim.

Relacja NA STRONACH 6-7

1 VI 
Obchody Dni Młynów 2018 – lekcje
muzealne w karlińskim młynie

5 VI
godz. 9:00–15:30 szkolenie „Zmiany
VAT, CIT i PIT” w ZMiGDP, więcej inf.
www.parseta.org.pl/aktualności

8 VI 
wernisaż pokonkursowy wystawy
„Takie jest życie taki jest świat”, Kar-
liński Ośrodek Kultury, godz. 17

9 VI 
mecz MKS Sokół Karlino vs Gryf 
Kamień Pomorski, stadion miejski 
w Karlinie, godz. 11

12 VI
9. Ścieżka Dydaktyczna karlińskiej
Straży Miejskiej „Bezpieczne Wakacje”

15 VI
zapasy w Karlinie – mecze reprezen-

tacji Polski, Ukrainy i Niemiec oraz
Zachodniopomorska Liga Zapaśnicza
dzieci. Udział VIP – medalista IO 
z Moskwy Władysław Stecyk. Godz.
13.30 – walki meczowe reprezen-
tacji; godz. 15.30-18 – mecze Ligi

17 VI 
spływ kajakowy – sprzątanie rzeki
Radew, tel. 604 581 434

23 VI
Partnerskie Powitanie Lata – Noc
Świętojańska, plac przy ul. Konop-
nickiej od godz. 17

1 VII 
wernisaż wystawy malarstwa Bar-
tłomieja Baranowskiego, Muzeum
Ziemi Karlińskiej, godz. 17

9-13 VII 
IV Dziecięcy Plener Artystyczny – za-
jęcia plastyczne dla dzieci w siedzibie
Karlińskiego Ośrodka Kultury od godz. 9

27-29 VII
XVII Międzynarodowy Spływ Kaja-
kowy PARSETA 2018. Zapisy na spływ
rozpoczną się 9 i potrwają do 20
lipca. Szczegóły:www.parseta.org.pl

W
nowym, czwartym już
budynku powstało 28
lokali mieszkalnych o
powierzchni użytkowej
1.271,82 m2. 26 z nich,

z przeznaczeniem dla gminy Karlino,
wybudowano ze wsparciem finanso-
wym z Budżetu Państwa (45% kosz-
tów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
tj. do kwoty niemal 2 mln 130 tys. zł).
Wśród nich jest również lokal dostoso-
wany jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Pozostałe dwa mieszkania
przeznaczone zostały do sprzedaży. 

Teren pod budowę czwartego bloku
został przekazany w kwietniu ubiegłe-
go roku. Wartość robót budowlanych
wynikająca ze złożonej oferty to 5 mln
150 tys. zł z zagospodarowaniem tere-
nu, budową parkingu oraz budową
boiska i placu zabaw. Na parkingu
wytyczonych zostało 29 stanowisk, jest
oświetlenie zewnętrzne, są chodniki. 

W procesie naboru wniosków o pod-
najem lokali w budynku nr 4 wpłynęło
96 wniosków, z tego 48 wnioskodaw-
ców spełniło kryteria określone 
w ogłoszeniu o naborze, a 26 wnio-
skodawców odebrało klucze do nowych
mieszkań – łącznie 79 osób w gospo-
darstwach domowym zgodnie ze złożo-
nymi wnioskami, jednak ciekawostką
jest, że osiemdziesiąty mieszkaniec
nowego bloku przyszedł na świat 
w trakcie weryfikacji wniosków.

Polityka mieszkaniowa gminy to
odpowiedź na zapotrzebowanie miesz-
kańców. W dalszym etapie budowy
osiedla „Biedronka”, na którym powsta-
nie docelowo 15 bloków, powstanie
również przedszkole i, jeżeli będzie taka
potrzeba, żłobek. Działania te mają
zapewnić najlepsze warunki do życia,
pracy i rozwoju w Karlinie.

Kilka tygodni po przekazaniu
kluczy do budynku nr 4, dokładnie 
10 maja, mieszkańcy wzięli udział 

w uroczystym otwarciu placu zabaw 
– boiska rekreacyjnego na osiedlu
Biedronka. Uroczystość uświetnili 
m.in. burmistrz Karlina Waldemar
Miśko, starosta powiatu białogardzkie-
go Tomasz Hynda oraz Fritz Homann,
właściciel firmy Homanit. Obiekt
poświęcił ksiądz proboszcz Andrzej
Korpusik.

Zarówno pogoda jak i nastroje dopi-
sały. Po części oficjalnej zaproszeni
goście oraz młodzi mieszkańcy Karlina
oddali się sportowej rywalizacji. Zwy-
cięsko z tej próby wyszła grupa młodzi-
ków. Po minizawodach wszyscy uczest-
nicy wydarzenia mieli okazję przete-
stować nowe boisko i sprawdzić
celność rzutów.

28 marca 26 rodzin odebrało klucze do nowych mieszkań komunalnych. Uroczystość była okazją do ważnej zapowiedzi:
– W tym roku zaczniemy budowę aż trzech budynków: dwóch bloków mieszkań komunalnych w Karlinie oraz budynku
socjalnego w Mierzynie – poinformował burmistrz Waldemar Miśko.

Jak mieszkać, to tylko w Karlinie!

Mieszkańcy otrzymali klucze od burmistrza Karlina Waldemar Miśki oraz członka zarządu Homanit Polska – Mariusza Gumowskiego.
W marcu po raz pierwszy mogli zobaczyć swoje nowe mieszkania. FOT. UM KARLINO

Pierwszy mecz na nowym boisku do siatkówki i koszykówki. To miejsce z pewnością
będzie tętnić życiem! FOT. UM KARLINO

historia

Przypomnijmy, w 2014 r. gmina Karlino roz-
poczęła budowę nowych mieszkań komu-
nalnych na nowym osiedlu w Karlinie. 
4 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste pod-
pisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod budowę osiedla przy
ulicy Koszalińskiej i Moniuszki. Projekt obej-
mował początkowo budowę 8 budynków
mieszkalnych oraz infrastrukturę towarzy-
szącą. Obecnie zmieniona koncepcja zakłada
docelowo 15 budynków mieszkalnych. 

biznes pomaga

Bardzo ważne wsparcie inwestycji w bu-
dowę bloków w kwocie 450 tys. zł rocznie
(na każdy kolejny budynek mieszkalny) za-
deklarował właściciel firmy Homanit, Ho-
norowy Obywatel Gminy Karlino Fritz Ho-
mann. Dzięki temu możliwa jest budowa
nowych mieszkań komunalnych, a kolejne
bloki budowane są w błyskawicznym
tempie. Co ważne, firma Homanit w bie-
żącym roku wesprze budowę wszystkich
trzech budynków, przeznaczając na to 
1 mln 350 tys. zł.

sport i zabawa

Boisko przeznaczone do gry w kosza i siat-
kówkę wyposażone jest w poliuretanową 
nawierzchnię na podłożu mineralnym, try-
buny na 103 miejsca, kontener, oświetlenie 
– 8 lamp LED na czterech słupach oraz dwa
zestawy urządzeń do ćwiczeń na nawierzchni
bezpiecznej. Teren boiska i przyległego par-
kingu objęto monitoringiem.
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10
maja uroczyście oddawali-

śmy dla mieszkańców

czwarty budynek komunalny przy

Biedronce wraz z boiskiem sportowym

oraz placem do ćwiczeń. Wśród zapro-

szonych gości nie mogło zabraknąć

Honorowego Obywatela naszego

miasta, Fritza Homanna, który wspie-

ra finansowo budowę każdego budyn-

ku kwotą 450 tys. zł. Co ważne, w tym

roku to wsparcie wyniesie 1 milion

350 tysięcy złotych ponieważ w tym

roku rozpoczynamy budowę dwóch

budynków komunalnych w Karlinie

oraz budynku socjalnego w Mierzynie.

Te budynki będą oddane do użytku 

w przyszłym roku. Poniżej przytaczam

Państwu wypowiedź Pana Homanna,

która jasno pokazuje, że właściciel

Homanitu jest bardzo mocno zaanga-

żowany w realizację naszego progra-

mu – 10 000 plus. To oznacza, że

zyskaliśmy potężnego sprzymierzeńca,

który jest bardzo otwarty na naszą

społeczność, rozumie ją, chce bardzo

czynnie uczestniczyć w realizacji

naszej strategii rozwoju i co najwa-

żniejsze czuje się również odpowie-

dzialny za tę społeczność.
WAldeMAr MiŚKo 

burmistrz Karlina

Fritz HoMAnn:
(wypowiedź podczas uroczystego
otwarcia czwartego bloku przy
Biedronce):

Z mojej strony najważniejsze
w życiu jest mieć wizje. Od

wizji można przejść do formułowania
celu. Burmistrz Miśko (prawdopodob-
nie Pan Homann powiedział Walde-
mar, a tłumacz przetłumaczył Miśko)
i ja mamy bardzo jasny cel. Celem tym
jest 10 000+. Aby osiągnąć ten cel
potrzebujemy kamieni milowych
(musimy osiągnąć ważne punkty).
Częścią tej wizji są te ładne budynki
za wami i te za nami. Bez tych punk-
tów docelowych nie można osiągnąć
ostatecznego celu. Wydawanie pieni-
ędzy na głupie rzeczy jest bardzo
proste,  a wydawanie pieniędzy na
przyszłość , na cele, to jest zupełnie
inna sprawa. W związku z tym jestem
bardzo zmotywowany, żeby osiągnąć
nasz  cel wspólnie 10 000 + wydając
właściwie pieniądze na właściwe cele.
Patrząc w przyszłość dziękuję za to,
co się do tej pory wydarzyło.

Mamy wizję
rozwoju

21
maja w obecności
członka zarządu
WZP Anny Miecz-
kowskiej burmistrz
Waldemar Miśko

podpisał dwie ważne umowy o dofi-
nansowanie projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014–2020. Pierwszy projekt to „Moder-
nizacja energetyczna budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych w Karlinie”.
Polega on na przeprowadzeniu grun-
townej, kompleksowej modernizacji
energetycznej wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Ma to na celu popra-
wę efektywności energetycznej budyn-
ków (zmniejszona energochłonność).
Poprzez zmniejszenie zużycia energii
osiągnięty zostanie efekt ekologiczny 
w postaci zmniejszenia emisji CO2 do
atmosfery. Koszt inwestycji wyniesie
ponad 3,3 mln zł, z czego 2,5 mln zł doło-
ży Urząd Marszałkowski z Programu
Regionalnego Operacyjnego.

Drugim projektem jest „Przebu-
dowa wraz z zakupem wyposażenia sal
dydaktycznych Zespołu Szkół w Karli-
nie”. To inwestycja w infrastrukturę
szkolnictwa zawodowego służąca
dostosowaniu kształcenia do potrzeb
rynku pracy.

Członek Zarządu WZP Anna Miecz-
kowska podkreśliła znaczenie rozwoju
szkolnictwa w gminie Karlino oraz stwa-
rzania doskonałych warunków do
dalszego kształcenia młodzieży nie tylko
z najbliższego sąsiedztwa. – W Karlinie
oświata idzie z duchem czasu, poszerza

swoje profile kształcenia oferując
uczniom te zawody, które zyskują
później oferty pracy – zaakcentowała. 
– Otwarty zostanie nowy ciekawy kieru-
nek, który z pewnością będzie cieszył
się dużym zainteresowaniem nie tylko

mieszkańców Karlina czy powiatu
białogardzkiego, ale również uczniów 
z ościennych powiatów. Młodzież
będzie chciała kształcić się w pięknie
wyposażonych nowoczesnych salach
dydaktycznych, bo to daje gwarancję
dobrego przygotowania a później stania
się konkurencyjnym na rynku pracy 
– dodała Anna Mieczkowska.

– Ważnym elementem projektu jest
zaadoptowanie części gimnazjum na
poczet powstającego Internatu wraz 
z jego wyposażeniem – podkreślił Walde-
mar Miśko, burmistrz Karlina. – Co
ważne, działania w zakresie poszerza-
nia oferty edukacyjnej prowadzimy
wspólnie z przedsiębiorcami, którzy

wspierają gminę. Dzięki temu w przy-
szłości nie będą mieli problemów z dobo-
rem wykfalifikowanych pracowników. 

Ponadto działania te wpisują się 
w szerszy program rozwoju gminy Karli-
no – Już wkrótce powstanie nowy żłobek,
ale i budowane są nowe osiedla, rozwija-
ją się lokalne przedsiębiorstwa, czego
efektem są nowe miejsca pracy. To ma
zachęcić kolejne osoby do osiedlania się 
w Karlinie – wskazał burmistrz.

Przedmiotem projektu jest adap-
tacja i wyposażenie Zespołu Szkół 
w Karlinie w nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu
(na nowo otwartym kierunku technik
mechatronik). W nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne wyposażone
zostaną: pracownia rysunku technicz-
nego, pracownia komunikacji w języku
obcym, pracownia do prowadzenia
zajęć z przedmiotu montaż i pomiary
elementów i zespołów mechatronicz-
nych oraz doposażona zostanie
pracownia elektrotechniki i elektroniki. 

Ważnym uzupełnieniem projektu
będzie przebudowa i adaptacja części
budynku szkolnego na pomieszczenia
internatu dla 60 uczniów (w tym dla
dwóch osób o ograniczonej zdolności
poruszania się).

Całkowita wartość wszystkich
zadań to ponad 2,5 mln zł. Kwota dofi-
nansowania: 2 mln 146 tys. zł.

Dotacje na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz na wyposażenie sal dy-
daktycznych w Zespole Szkół, by oferta edukacyjna placówki była jeszcze bardziej atrakcyjna
dla uczniów nie tylko z terenu gminy. 

Ponad 4,5 mln złotych dla gminy Karlino

10kwietnia w Homanit Are-
nie w Karlinie przedsię-

biorcy z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw z regionu wzięli
udział w Śniadaniu Biznesowym.

Spotkanie rozpoczęło się od przed-
stawienia i prezentacji usług sieci
Enterprise Europe Network, działającej
przy Zachodniopomorskim Stowarzy-
szeniu Rozwoju Gospodarczego 
w Szczecinie, która w ramach swojej
działalności pomaga bezpłatnie polskim
przedsiębiorcom w znalezieniu na
rynkach zagranicznych sprawdzonych
partnerów do współpracy, pośredniczy
w negocjacji umów kooperacyjnych
oraz poszukuje dla firm dostępnych
technologii i rozwiązań.

Kolejna część spotkania była po-

święcona rozmowom o charakterze
biznesowym z przedsiębiorcami na
temat ich planów rozwojowych oraz

bieżących potrzebach i problemach,
które mogą być rozwiązane dzięki
wsparciu Enterprise Europe Network.

O biznesie przy śniadaniu

Burmistrz Waldemar Miśko
podpisał umowę na budowę

budynku z mieszkaniami socjalny-
mi w Mierzynie.

W budynku zaplanowano lokale
socjalne dla najbardziej potrzebujących
osób z gminy Karlino. Co ważne, nowy
budynek będzie wyposażony w panele
fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, co
pozwoli na zmniejszenie kosztów jego
eksploatacji, a w efekcie niższe koszty
ogrzewania dla mieszkańców. Gmina
Karlino pozyskała na ten cel dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w wysokości 250
tys. zł. Dotacja pozwoli na montaż 160
paneli fotowoltaicznych wraz z wyko-

naniem obsługującej je instalacji elek-
trycznej oraz pomp ciepła, montażu 
w odwiertach sond geotermalnych oraz
wykonaniu instalacji grzewczej wraz z
systemem ogrzewania podłogowego
we wszystkich lokalach mieszkalnych. 

Inwestycja dofinansowana jest 
z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie z Funduszu Dopłat.
Wysokość uzyskanego dofinansowania
wynosi 35 proc. kosztów inwestycji
(nie więcej niż do kwoty 2 mln 424 tys.
zł).

Sam budynek to nie wszystko,
ponieważ gmina Karlino planuje
również realizację działań na rzecz
społecznej integracji i aktywizacji
zawodowej.

Powstaną lokale socjalne dla potrzebujących

/uwaga/
Gospodarowanie odpadami
Gmina Karlino przypomina, że od 1 marca
2018 r. odbiór odpadów zielonych odbywa
się sprzed posesji, a nie jak dotychczas spod
punktów selektywnej zbiórki odpadów. Odpa-
dy zielone winny być wystawione w workach
w kolorze brązowym oznaczone napisem
„BIO”. Należy wystawiać je przy ulicy, w miej-
scu dostępnym i widocznym dla firmy odbie-
rającej odpady. Odpady wystawione luzem,
nie w workach, nie będą odbierane. Bez
zmian pozostaje okres w którym następo-
wać będzie odbiór tych odpadów tj. marzec 
– listopad.
Uwaga, pozostawianie odpadów (odpady
wielkogabarytowe, elektroodpady, opony,
odpady budowlane itp.) obok pojemników
do selektywnej zbiórki zagrożone jest nało-
żeniem mandatu karnego w wysokości do
500 zł.

Przedstawiciele wszystkich firm zaprezentowali się i przedstawili swoje usługi. 
FOT. UM KARLINO

Wykonawcą wielorodzinnego
budynku mieszkalnego jest
konsorcjum firm Matexim-Bu-
domal, a wartość brutto
umowy wynosi: 6 mln 127 tys.
zł. FOT. UM KARLINO

Umowę pozwalającą prze-
kazać gminie eurofundusze
podpisali w Karlinie członek
Zarządu Województwa Anna
Mieczkowska oraz burmistrz
Waldemar Miśko. 

FOT. UM KARLINO

modernizacja energetyczna

Projekt dotyczy dwunastu budynków miesz-
kalnych na terenie gminy Karlino: ul. Kosza-
lińska 98, ul. Szczecińska 22, ul. Szyma-
nowskiego 8, ul. Koszalińska 65, ul.
Koszalińska 62/62B, ul. Szymanowskiego 6,
ul Okrzei 1, ul. Koszalińska 63, ul. Biało-
gardzka 5, ul. Białogardzka 16, Pl. Jana
Pawła II 20, ul. Lubiechowo 34. Kwota dofi-
nansowania to 2 mln 482 tys. zł, co stanowi
około 85 % wartości wydatków kwalifiko-
walnych projektu.

/z ratusza/
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W roku szkolnym 2018/2019
Zespół Szkół zaprasza do:

– tecHniKUM – w zawodzie tech-
nik mechatronik. Zajęcia z przedmio-
tów zawodowych odbywają się na Poli-
technice Koszalińskiej. W programie:
kursy językowe, programowania 
i projektowania graficznego; bezpłatne

zajęcia sportowe (siłownia, squash,
kręgielnia). Możesz zrobić darmowy
kurs Prawa Jazdy.

– liceUM oGólnoKSztAłcą-
ceGo – klasa ogólna. Języki obce: 
j. angielski, j. niemiecki; wymiana zagra-
niczna ze szkołą w Szwecji; stypendia za
bardzo dobre wyniki w nauce.

– BrAnżoWeJ SzKoły i StoP-
niA – klasa wielozawodowa. Wymagane
świadectwo gimnazjum, zaświadczenie
lekarskie oraz umowa z pracodawcą.
Szkoła pomaga w znalezieniu praktyki
zawodowej w renomowanych zakładach
m.in. HOMANIT, KOSPEL. Kształcenie 
w zawodach zgodnie z klasyfikacją

zawodów szkolnictwa zawodowego
m.in.: fryzjer, kucharz, sprzedawca,
mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik-monter maszyn i urządzeń,
mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych, mechanik-
operator maszyn do produkcji drzew-
nej, murarz-tynkarz, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownict-
wie. Młodzież zdobywa kwalifikacje 
w zakładach pracy oraz na 4-tygodnio-
wych kursach dokształcających;

– liceUM oGólnoKSztA-
łcąceGo dlA doroSłycH. Absol-
wenci Gimnazjum i 8-letniej szkoły
podstawowej – 3 lata; absolwenci
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 2 lata.
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się

kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub
ukończą do końca 2018 r.

Zajęcia odbywają się w piątki po
południu i soboty. Nauka jest bezpłatna.

Trwa nabór do Zespołu Szkół w Karlinie. 
Przypominamy o ważnych terminach.

Ucz się w Karlinie!
ważne terminy

Składanie podań: do 19 czerwca
Składanie dokumentów: 22-26 czerwca
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 6 lipca

kliknij po więcej

Zasady rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie
do szkoły na zskarlino.pl

Inwestycje

Budowa internatu dobiega końca 
Internat przy Zespole Szkół będzie spełniał wszystkie wymogi sanitar-

no-higieniczne. W ofercie są dwuosobowe pokoje, wyposażone w nowe
meble, internet oraz lodówkę (1 na 2 pokoje). W internacie są nowoczesne
łazienki (łazienka na 4 osoby), jest aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem
oraz pokój kinowy i multimedialne centrum informacji. Na uczniów czekać
będą trzy smaczne posiłki.

Dlaczego warto zamieszkać w internacie? Zakwaterowanie jest bezpłat-
ne, a płacisz tylko za wyżywienie. Jest blisko do szkoły – (ok. 1 min. ), nie musisz
więc tracić czasu na dojazdy. Internat to pierwszy krok do samodzielności.
Możesz też bezpłatnie korzystać z atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu
(siłownia, squash, kręgielnia, boiska – to wszystko znajduje się w nowoczesnej
hali sportowej Homanit Arena, do której masz 5 min drogi). Będziesz mieć
wpływ na życie społeczności internackiej, współdecydować o wystroju inter-
natu, organizacji imprez i odpowiedniej atmosfery w internacie.

Zadbamy o Twoje zdrowie, samopoczucie i bezpieczeństwo – internat
wyposażony jest w system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

technik Mechatronik to zawód
przyszłości – opinię tę podziela
przedstawiciel firmy Zumtobel Group
z Warszawy Maciej Lewandowski,
który na ręce burmistrza Karlina 
– Waldemar Miśki oraz wicedyrektor
Zespołu Szkół w Karlinie Justyna Sygi
przekazał nowoczesne urządzenie 
– system sterowania oświetleniem.
Będzie ono wykorzystywane w kształ-
ceniu mechatroników w Zespole Szkół
w Karlinie. 

Dzięki temu uczniowie będą mogli
uczyć się programowania systemów
oświetleniowych w praktyce na jednym
z najnowocześniejszych urządzeń.

Dla szkoły

By jeszcze lepiej kształcić w zawodzie przyszłości

Zespół Szkół w Karlinie
został doposażony w no-
woczesnemu system
sterowania oświetle-
niem. FOT. UM KARLINO

27kwietnia i 18 maja 
w zespole Szkół w Karli-

nie zorganizowane zostały dni
otwarte. 

– Z naszego zaproszenia skorzy-
stało wiele szkół z regionu. Szczegól-
nie dziękujemy dyrektorom i opieku-
nom gimnazjalistów z Biesiekierza,
Dobrowa, Siemyśla, Stanomina i Wrzo-
sowa za umożliwienie przybycia 
do naszej szkoły i zapoznania się z jej
ofertą – mówi Justyna Syga, wicedy-
rektor. – Dyrektor zapoznał uczniów 
z możliwościami dalszego kształcenia 
w ramach Zespołu Szkół, przybliżył
specyfikę nauki w Branżowej Szkole 
I stopnia oraz zachęcił do odwiedzenia
stanowiska przygotowanego przez
uczniów kształcących się w zawodzie
technik mechatronik w ramach nasze-
go Technikum. 

Do przygotowania Dnia Otwartego
Zespołu Szkół w Karlinie włączył się

również jeden z wiodących pracodaw-
ców w regionie – firma Homanit
Polska, w którym znaczna część
naszych uczniów Branżowej Szkoły 
I stopnia odbywa praktyki. Chętni
mogli odwiedzić przedsiębiorstwo.

Dodatkową atrakcją Dnia Otwar-
tego była wizyta w nowoczesnej hali
sportowej Homanit Arena, w której 
w kwietniu odbywały się walki półfi-
nałowe Mistrzostw Polski Seniorów 
w Boksie Olimpijskim. 

Działo się

Dzień Otwarty 

Uczniowie z I klasy TM chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat zgromadzonych 
pomocy naukowych. FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

Uczniowie klas iii Gimna-
zjum w Karlinie: Jakub

Giniewicz i Mateusz Sołtysiak chcie-
li uzyskać nominację do Sejmu dzie-
ci i Młodzieży. W setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości postanowili spróbować
swoich sił podczas sesji dzieci 
i Młodzieży w Warszawie. 

Panowie wykonali wszystkie zało-
żone przez organizatorów zadania.
Przede wszystkim przeprowadzili
kampanię wyborczą, próbując poczuć
atmosferę 1918 r. Wykonali spot, 
w którym przybliżyli szerokiemu
gronu odbiorców postać jednego 
z kluczowych polityków rodzącego się
Państwa Polskiego Macieja Rataja.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu
Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria
Sejmu, a współorganizatorem Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek
Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci
Narodowej.

Ostatecznie Mateusz i Jakub
zajęli I miejsce w województwie
zachodniopomorskim oraz zostali
zaproszeni na obrady Komisji w Sule-
jówku, gdzie pracowali na treścią
uchwały dotyczącej propagowania
idei Sejmu II RP.

Film konkursowy:
https://youtu.be/Jkx-d_MeJ30

Młodzi górą

Sejm dzieci i młodzieży – następcy rosną!

Mateusz Sołtysiak i Jakub Giniewicz 
FOT. ZS KARLINO
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Warsztat terapii zajęciowej
iskierka prowadzi nabór

do projektu Aktywni Przeciw Wyklu-
czeniu – Program Kompleksowej
Aktywizacji osób zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym w Gmi-
nie Karlino.

Głównym celem inicjatywy jest
wzrost aktywizacji społeczno-zawodo-
wej 45 osób zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym,
zamieszkujących miasto i gminę Karlino,
poprzez działania o charakterze społecz-
nym, edukacyjnym i zawodowym i tera-
peutycznym. Projekt realizowany będzie
do końca listopada 2020 roku.

W chwili obecnej 15 osób ma
zajęcia indywidualne i grupowe 
z psychologiem, zajęcia z asymilacji 
z pracownikami socjalnymi, w tym
warsztaty „kuchnia za grosik”. 

W maju uczestnicy zaczynają warsz-
taty aktywności twórczej – wśród nich
znalazły się: artterapia, zajęcia rysunku,
rzeźby i warsztaty ceramiczne oraz
warsztaty kulinarne. W kolejnym etapie
uczestnicy będą objęci warsztatami
kreowania własnego wizerunku – będą
to zajęcia z kosmetyczką, fryzjerem. Jesie-
nią cała grupa rozpocznie szkolenia
zawodowe, a następnie staże i praktyki.

Rekrutacja do projektu do kolejnej

grupy jest otwarta i prowadzona przez
Warsztat Terapii Zajęciowej Iskierka.
Zajęcia drugiej grupy rozpoczną się od
lipca 2018, a trzeciej od stycznia 2019.
Zakwalifikować mogą się osoby długo-
trwale bezrobotne, zagrożone wyklu-
czeniem społecznym lub z niepełno-
sprawnością umiarkowaną i znaczną. 

Głównymi rezultatami projektu
będzie nabycie umiejętności aktywnego

poszukiwania pracy, zdobycie doświad-
czenia zawodowego oraz podjęcie
zatrudnienia.

Istotą projektu jest jego komplek-
sowość i indywidualne podejście do
uczestników: poradnictwo psycholo-
giczne, warsztaty asymilacji społecz-
nej, warsztaty aktywności twórczej 
i rozwoju talentów, warsztaty zdrowia,
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy, szkolenia zawodowe i staże.
Ponadto wsparcie zakłada organizację

wspólnych pikników i festynów w celu
zbudowania integracji społecznej 
i wzmocnienia poczucia własnej warto-
ści UP. Udział w projekcie to realna
szansa na zdobycie zawodu i doświad-
czenia w pracy.

Razem przeciwko wykluczeniu – rekrutacja trwa kontakt

Tel. 94 311 68 11

uwaga

Podczas szkoleń i staży uczestnicy otrzy-
mują stypendium.

1 355 639,96
ZŁOTYCH to całkowity koszt projektu

INTEGRACJA, 
NAUKA I ZABAWA
Stowarzyszenie Stonoga realizuje pro-
gram „Kraina Radości – wspieranie
rozwoju niepełnosprawnej mło-
dzieży”, skierowany do młodzieży nie-
pełnosprawnej z terenu miasta i gmi-
ny Karlino. Uczestnicy biorą udział 
w warsztatach artystycznych, za-
jęciach z elementami socjoterapii oraz
indywidualnych konsultacjach psy-
chologiczno-pedagogicznych. Zajęcia
mają na celu rozwój osobowości
dzieci i młodzieży, usprawnienie ma-
nualne. Projekt współfinansowany 
z Urzędu Miasta Karlino. FOT. STONOGA

Stowarzyszenie Stonoga w ra-
mach projektu pt. „Wehikuł

czasu w sercu seniora” finansowa-
nego przez Fundację PzU, zorgani-
zowało w kwietniu wyjazd do Mu-
zeum ii Wojny Światowej w Gdań-
sku.

Tym razem Stowarzyszenie przy-
gotowało ofertę dla seniorów z Karli-
na. Projekt był przeznaczony dla 
30 osób po 60. roku życia. Głównym
celem wycieczki było poznanie nowo-
czesnego, interaktywnego Muzeum 

II wojny światowej, poszerzenie
wiedzy historycznej oraz zobaczenie
czasu II wojny z perspektywy prze-
ciętnego człowieka w Polsce i krajach
europejskich. 

– Muzeum zwiedzaliśmy z prze-
wodnikiem i zrobiło na nas ogromne
wrażenie. Po wyjściu z obiektu wszyscy
udaliśmy się na obiad, po czym space-
rowaliśmy po starówce oraz nad Motła-
wą. Gdańsk ugościł nas piękną pogodą
i pełni wrażeń wieczorem wróciliśmy
do Karlina – relacjonują uczestnicy.

Kartka z podróży

Wycieczka z historią w tle

Celem wyjazdu była integracja osób
starszych, zwiedzenie Gdańska i jego
zabytków. FOT. STOWARZYSZENIE STONOGA

11czerwca odbyła się gra
terenowa „tropem fundu-

szy europejskich” dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół podstawowych 
w gminie Karlino. 

Zadaniem ok. 600 uczestników gry
było znalezienie odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące miejsc w Karlinie,
których rewitalizacja lub budowa były
sfinansowane częściowo ze środków
pozyskanych z Unii Europejskiej. 
By rozwiązać zadania konkursowe,
uczniowie odwiedzili Homanit Arenę
– Regionalne Centrum Turystyki i Spor-
tu, Muzeum Ziemi Karlińskiej, Urząd
Miejski, Kościół w Karlinie oraz fontan-

nę ze strażakami, która nawiązuje do
wybuchu i erupcji ropy naftowej 
w Karlinie w 1980 r.

Konkurs zakończył się piknikiem
na przystani kajakowej Wodnik.
Uczniowie znakomicie poradzili sobie 
z pytaniami, większość odpowiedzi
była prawidłowa. Co więcej realizacja
zadania zajęła krócej niż zakładano. 
– W związku z tym grę należałoby
wydłużyć – w kolejnych latach powinno
być więcej obiektów, które skorzystały
ze wsparcia unijnego – żartobliwie
podsumowała dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Karlinie Beata Pawlik. Zarów-
no burmistrz Waldemar Miśko, jak 

i wiceburmistrz Karlina Piotr Woś
entuzjastycznie zareagowali na taki
postulat, wspominając, że już wkrótce
będą realizowane kolejne inwestycje
m.in. na przystani, gdzie miało miejsce
zakończenie gry. 

W trakcie pikniku burmistrz Karli-
na wręczył uczniom nagrody – vouche-
ry na grę w kręgle dla całej klasy. Zwy-
cięzców wyłoniono w drodze losowania
spośród klas, które zdobyły maksy-
malną liczbę punktów. Vouchery na
kręgle otrzymały klasy Ia, IIIc i Va 
z Karlina oraz dzieci z Karścina. 

JoAnnA rdzAneK

Młodzi na tropie unijnych dotacji

Wycieczka była też doskonałą okazją do lepszego poznania ciekawych miejsc w Kar-
linie. FOT. UM KARLINO

16
kwietnia Rada Miej-
ska w Karlinie
podjęła uchwałę 
w sprawie wyraże-
nia zgody na utwo-

rzenie Spółdzielni Socjalnej „Dobra
Marka” z siedzibą w Domacynie. 

Przedmiotem działalności Spół-
dzielni będzie prowadzenie przed-
siębiorstwa społecznego – podmiotu
gospodarczego o rynkowej orientacji,
odpowiadającego na specyficzne
potrzeby osób o niskiej zatrudnialności
i niskich kwalifikacjach w formach
tymczasowego i stałego zatrudnienia. 

Celem Spółdzielni będzie w szcze-
gólności stworzenie nowych miejsc
pracy dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i zawodowym, 
w szczególności osób bezrobotnych 
i niepełnosprawnych oraz reintegracja
społeczna i zawodowa członków 
i pracowników spółdzielni. Wdrażane
będą działania, mające na celu odbu-
dowanie i podtrzymanie umiejętności

uczestniczenia w życiu społeczności
lokalnej i pełnienia ról społecznych 
w miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu oraz odbudowanie i podtrzy-
manie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy.

Spółdzielnia będzie też podejmo-
wać działania społeczne oraz oświato-
wo-kulturalne na rzecz swoich człon-
ków, pracowników i ich środowiska
lokalnego, a także działalność społecz-
nie użyteczną w sferze zadań publicz-
nych 

Organizacja deklaruje wspieranie
gminy Karlino w zwiększaniu aktyw-
ności zawodowej mieszkańców, podno-
szeniu ich kwalifikacji zawodowych,
przygotowywanie pracowników dla
ważnych, w tym kluczowych, inwesto-
rów tworzących średnie i duże firmy 
w Karlinie i okolicach, wspieranie
gminy w realizacji Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji dla Gminy Karlino,
strategicznych wieloletnich planów
rozwoju przedsiębiorczości, aktywiza-

cji zawodowej, przeciwdziałania bezro-
bociu i patologiom społecznym w gminie.

Spółdzielnia zamierza systema-
tycznie rekrutować potencjalnych
pracowników, przygotowując lokalny
rynek pracy na wejście dużego inwe-
stora. Przyczynić się to ma do zwięk-
szenia szans na powodzenie biznesu 
i rozwój napływających do Karlina firm,
a tym samym korzystnie wpłynie na
ożywienie lokalnego rynku pracy. 

Spółdzielnia ma w planach szero-
ki zakres działalności począwszy od
produkcji wyrobów tekstylnych, odzie-
ży, produktów żywnościowych przez
handel, usługi gastronomiczne, opie-
kuńcze, wspomagające edukację,
pośrednictwo pracy, sprzątanie, utrzy-
manie terenów zielonych, roboty
budowlane do działalności wydawni-
czej, artystycznej i literackiej – w zale-
żności od pojawiających się szans 
i możliwości.

W Karlinie powstała Spółdzielnia Socjalna. Będzie wspierać m.in. nowych inwestorów.

Dobra Marka z Domacyna

Członkami założycielami Spółdzielni będą: gmina Karlino oraz Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań. FOT. UM KARLINO

czyj pomysł?

Z pomysłem wspólnego założenia spółdzielni
socjalnej wystąpiło Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań
przy wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej dla regionu koszalińskiego.

wieści z Gminy



N
azwa Birkenstrasse
sugeruje w drugim
jej członie ulicę, ale
zanim to określenie
do niej przylgnęło,

minęło trochę czasu. Tereny znajdu-
jące się poza dawnymi murami miej-
skimi, w tym okolice omawianej ulicy,
były ówcześnie terenami rolniczymi,
uprawianymi przez mieszkańców.
Dopiero uporządkowanie parku Miej-
skiego na Górze Karola, budowa
strzelnicy przy ul. Kościuszki, 
a później nowego cmentarza w 1903
roku, spowodowały ich częstsze „wy-
prawy” poza centrum miasta. Decy-
dującym „motorem” rozwijającym tę
część miasta, było z pewnością wybu-
dowanie w 1932 roku nowej szkoły.
Te wszystkie fakty wymusiły za-
pewnie wyznaczenie nowych dróg,
które początkowo były zwykłymi 
nieutwardzonymi ścieżkami, aby
wkrótce poszerzyć się o drogę dla 
zaprzęgów. Taką właśnie ulicę Ks.
Brzóski widzimy na pierwszej pocz-
tówce, której ujęcie zrobiono 
w miejscu skrzyżowania z dzisiejszą
ulicą Parkową.

Warto zwrócić uwagę na nazwę,
którą zamieszczono na pocztówce, 
a która szumnie zapowiada widoczną
ulicę jako Aleję Brzozową (Birken
Allee). Wzięła się ona zapewne od
kilku starych brzóz, które widzimy na
końcu ulicy przy skrzyżowaniu z ul.
Traugutta (Promenade), a które po-
zostały zapewne po decyzji wyty-
czenia w tym miejscu nowej drogi.
Na pocztówce lotniczej z początku lat
20. XX wieku widać bogate zadrze-
wienie tego terenu. Charaktery-
styczne dla tej ulicy jest również
mocno uwidocznione „załamanie”
mniej więcej pośrodku drogi. 

Pierwsze trzy domy zaczęły po-
wstawać przy ulicy w drugiej po-
łowie lat 20. – początkowo w środ-
kowej części południowej pierzei 
i kierowały się w stronę dzisiejszego
boiska Szkoły Podstawowej. Na-
stępne trzy budynki wybudowano
wzdłuż pierzei północnej. Były to
domy jednorodzinne i nawet w jed-

nym z nich mieścił się początkowo
sklep kolonialny (pod dzisiejszym
numerem 3).

Na kolejnej widokówce widać
już nasadzone małe brzozy przy trochę
lepiej uporządkowanej drodze, która
nazywa się już Birkenweg, co wska-
zuje jeszcze na jej podrzędną rolę po-
przez dodatek „weg”– droga. 

Ostatnie domy przy tej ulicy wy-
budowano przy udziale organizacji
Heimstätten (pisałem o niej w od-
cinku o osiedlu domków między uli-
cami Moniuszki i Chrobrego) praw-
dopodobnie w połowie lat 30. XX
wieku, a były to istniejące do dzisiaj
wielorodzinne domy wraz z zabudo-
waniami gospodarczymi od numeru 9
do 17.

W latach 1936/37 przystąpiono
do budowy solidnej nawierzchni
drogi i chodników. Do tej pory karliń-
skie ulice były brukowane, a tylko
niektóre drogi poza miastem posia-
dały nawierzchnie asfaltowe, które
jednak nie sprawdzały się w miastach
ze względu na niedoskonałe właści-
wości ówcześnie wytwarzanego as-
faltu (miękkość latem i kruchość
zimą). Można powiedzieć, że ulica
Ks. Brzóski była karlińskim „prekur-
sorem” stosowania innej technologi
przy budowaniu nawierzchni. Do
produkowania materiału na na-
wierzchnię, używano bowiem wiel-
kiej maszyny parowej, która z ce-

mentu, piasku, rozdrobnionych trwa-
łych odpadów budowlanych, a nawet
makulatury pociętej na skrawki, wy-
twarzała bloki o wymiarach 40x40x20.
Układano je potem na warstwie
szutru, a spoiny wypełniano ciekłym
asfaltem. Tę samą nawierzchnię po-
łożono później również na ulicy
Wojska Polskiego (Gartenstrasse).
Według wspomnień byłych mieszka-
ńców Karlina, ostatnią warstwę ty-
chże bloków stanowiły gazety, które
jeszcze długo można było „czytać”
patrząc na nawierzchnię – już wtedy
– Birkenstrasse, ponieważ po tych

pracach zaczęto oficjalnie używać
nazwy „strasse-ulica”.

Ulicę po zakończeniu prac poka-
zuje kolejna pocztówka z końca lat 30.
Widoczne są na niej nowo powstałe bu-
dynki, nowo wybudowana droga i już
trochę większe brzozy przy jej brzegu. 

Z historią tej ulicy wiąże się
jeszcze pewna opowieść. Tuż za bu-
dynkiem Zespołu Szkół znajduje się
króciutkie przejście prowadzące do
trzech budynków, ograniczone dwoma
boiskami szkolnymi. Na dzisiejszych
planach Karlina możemy ją znaleźć
jako ślepą uliczkę. W przeszłości ta

droga służyła również mieszkańcom
do poruszania się „na skróty” w kie-
runku parku i cmentarza, ale oficjalnie
nie figurowała w żadnym spisie.
Jednak w opowiadaniach pojawia się
ona często jako „Heimstättenweg”,
które to określenie powstało zapewne
w czasie budowy ostatnich budynków
przy ulicy i pochodziło od wyżej wspo-
mnianej organizacji.

KRZYSZTOF SZCZECIŃSKI

LItERAtURA:
1. KöRLInER ZEItUng nR. 4/97, 2/98,
3/98

Oto krótka, ale niezwykle interesująca historia dawnej Birkenstrasse, czyli dzisiejszej ulicy Ks. Brzóski.

ODKRYWAMY SEKRETY ULIC

Pocztówka z ok. 1930 roku. FOT. ARCHIWUM

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów pod tablicą
pamiątkową Dębu Pamięci por. Józefa Garbowicza. FOT. UM KARLINO

Fragment pocztówki z początku lat 30. ze sklepem kolonialnym A. Brauna FOT. ARCHIWUM

13kwietnia obchodzimy
dzień Pamięci ofiar

zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on
rocznicę opublikowania przez niem-
cy w 1943 roku informacji o odkry-
ciu w Katyniu pod Smoleńskiem 
w rosji, masowych grobów oficerów
Wojska Polskiego, zamordowanych
przez nKWd w 1940 roku.

Społeczność Szkoły Podstawowej
w Karścinie zorganizowała uroczysty
apel poświęcony Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej. Dyrektor placówki Andrzej
Maciejewski wraz z uczniami zapre-
zentowali montaż słowno-muzyczny 
z prezentacją rysu historycznego ówcze-
snych wydarzeń oraz sylwetką porucz-
nika Józefa Garbowicza – oficera zamor-
dowanego przez sowieckie NKWD 
w kwietniu 1940 roku w Charkowie.
Podczas uroczystości zaprezentowano
wystawę prac poświęconych Niepodle-
głej Polsce oraz wyniki konkursu
plastycznego pod nazwą „Setna wiosna”. 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej został ustanowiony przez Sejm
Rzeczpospolitej w 2007 roku. Jego

celem jest oddanie hołdu polskim
jeńcom, którzy zostali zamordowani
przez NKWD wiosną 1940 roku.

Uroczyście

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Karścinie śpiewali, recytowali, a przede wszystkim
pamiętali o ważnej rocznicy. FOT. UM KARLINO

historiawww.karlino.pl
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30marca rada Miejska 
w Karlinie przyjęła „Stra-

tegię rozwoju i promocji turystyki
dla Gminy Karlino do 2025 r.” za-
chęcamy do zapoznania się z doku-
mentem, który dostępny w BiP oraz
w ref. Promocji i rozwoju Gospo-
darczego. 

Tylko wspólne działania zarówno
przedsiębiorców, czy przyszłych przed-
siębiorców, jak również innych osób,
którym zależy na rozwoju turystyki, czy
też środowisk lokalnych oraz władz
samorządowych, mogą dorowadzić do
zwiększenia potencjału turystycznego
Karlina. 

Turystyka to nasza 
wspólna sprawa!

Jeszcze do 19.06 można składać
wnioski o dotacje w ramach Programu
Społecznik. Dotacje do kwoty 3000 zł
można pozyskać na szeroko rozumia-
ne działania na rzecz lokalnych środo-
wisk, Każdy może zgłosić swój projekt
i zadziałać lokalnie dlatego zachęca-

my do podejmowania własnych inicja-
tyw.

opiekunem projektów w na-
szym powiecie jest Paulina cze-
chowska – p.czechowska@karrsa.pl;
tel.: 660 175 270

Pieniądze 
dla społeczników
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89.
M i s t r z o -

stwa Polski
Seniorów
w boksie
o l i m p i j -

skim przeszły do historii i pozostaną
na długo w pamięci, szczególnie
mieszkańców Karlina, ponieważ
zawodnik KSW Róża Karlino Radomir
Obruśniak sięgnął po najwyższe
trofeum.

Do udziału w Mistrzostwach
dopuszczonych zostało w sumie 169
zawodników z 77 klubów w 10 kate-
goriach wagowych. Podczas sześciu
dni wspaniałych sportowych zmagań
stoczono 159 walk.

Walki stały na bardzo dobrym
poziomie, a najwięcej emocji przy-
sporzyły walki w wadze ciężkiej i finał
z udziałem zawodnika z Karlina.
Bardzo dynamiczna walka finałowa
została również ogłoszona najlepszą
walką rozegranych finałów.

Gościem Specjalnym finałów był
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, który
powiedział, że liczy na to, iż populary-
zacja boksu olimpijskiego i wsparcie
tego sportu przyczynią się do sukce-
sów naszego kraju na Igrzyskach
Olimpijskich, wspominając ostatni
medal olimpijski Wojciecha Bartnika
wywalczony w 1992 roku. Wspomnia-
ny zdobywca medalu również obecny

był na sali w roli komentującego rela-
cję na żywo, którą transmitowała
stacja TVP SPORT.

28 kwietnia w Homanit Arenie 
w Karlinie wyłoniono Mistrzów Polski
na 2018 r. w boksie olimpijskim:

Kategoria -49 kg

Jakub Słomiński (KS WdA
Świecie) vs Dorian Mospinek (BKS
Skorpion Szczecin) PKt 4:1

Kategoria -52 kg

Mateusz Pustuła (KS Polkowice)
vs Maciej Jóźwik (BKS Skorpion
Szczecin) PKt 0:5

Kategori -56 kg

Kacper Harkawy (BKS Skorpion
Szczecin) vs Jarosław iwanow (tS
„Wisła” Kraków) PKt 0:5

Kategoria -60 kg

radomir obruśniak (KSW róża
Karlino) vs Adrian Kowal (BKS Olimp
Lublin) PKt 4:1

Kategoria -64 kg

Karol Kowal (BKS Skorpion

Szczecin) vs damian durkacz (KS
Spartan Knurów) PKt 2:3

Kategoria -69 kg

Mateusz Kostecki (WKB Desant
Kraków) vs Mikołaj tobera (KS
Sporty Walki Piła) PKt 2:3

Kategoria -75 kg

Bartosz Gołębiewski (KKS
rUSHH Kielce) vs Mateusz Goiński
(KB Zagłębie Konin) PKt 3:2

Kategoria -81 kg

Arkadiusz Szwedowicz (BKS
Skorpion Szczecin) vs Maciej Haba
(Klub Bokserski Boxing Team Gosiew-
ski) PKt 5:0

Kategoria -91 kg

Michał Soczyński (KS PAco
lublin) vs Tomasz Niedźwiecki
(BKS Orkan Gorzów Wielkopolski)
PKt 3:2

Kategoria +91 kg

Mateusz cielepała (niestowa-
rzyszony – dolny Śląsk) vs Adam
Kulik (KS PACO Lublin) PKt 5:0

W dniach 23-28 kwietnia w Karlinie odbywała się najbardziej
prestiżowa impreza boksu olimpijskiego. Homanit Arena 
była gospodynią 89. Mistrzostw Polski Seniorów w boksie
olimpijskim. Złoty krążek w kategorii wagowej 
do 60 kg po bardzo zaciętej walce zdobył 
reprezentant Róży Karlino 
Radomir Obruśniak.

Boks na najwyższym poziom

fotoreportaż
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Dziękujemy za wsparcie sponsorom:

Dziękujemy Patronom Medialnym oraz wszystkim relacjonującym wydarzenie

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy, 
a zawodnikom i ich ekipom za udział i tworzenie tego wspaniałego sportowego

wydarzenia.

Za doskonały doping dziękujemy kibicom!!

Oprawę artystyczną przygotowały zespoły TOP TOYS i AZS Cheerleaders Koszalin.

Bank Spółdzielczy w Białogardzie



wieści od mundurowych8
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www.karlino.pl

/to ciekawe/

Mierzymy 
czystość powietrza
W Karlinie zainstalowany został czujnik
pomiaru jakości powietrza. Urządzenie zbie-
ra i przetwarza informacje w czasie rzeczy-
wistym. W oparciu o te dane na mapie 
online oznaczane są szczegółowe informacje.
Zajrzyj na map.airly.eu/pl
Karlińska lokalizacja znalazła się pośród 150
miejsc na terenie całego kraju dzięki prze-
prowadzonej przez Fundację Aviva akcji
„Wiem, czym oddycham”. Celem tego dzia-
łania jest wzrost świadomości społeczeństwa
na temat jakości powietrza w Polsce.

FOT. UM KARLINO

10maja Przedszkole Miej-
skie w Karlinie odwiedził

funkcjonariusz Straży Miejskiej. 
Dzieciom jest bardzo miło, kiedy

przychodzi do nich funkcjonariusz 
w mundurze. Wtedy czują się ważne, 
a przede wszystkim bezpieczne.

Pan Grzegorz opowiedział przed-
szkolakom o tym, jak należy zachować
się kiedy ktoś się zgubi i wytłumaczył,
dlaczego istotne jest, aby każdy z malu-
chów znał swoje imię i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania.

Na zakończenie strażnik zrobił
przedszkolakom mały egzamin. Dzieci
odgrywały scenki, udając, że się zgubi-

ły, a następnie musiały się przedstawić
i powiedzieć, gdzie mieszkają. 

Przypomniane zostały również
zasady przechodzenia przez jezdnię

oraz bezpiecznej zabawy na placu
zabaw. 

PrzedSzKole MieJSKie 
W KArlinie

Z maluchami 
o bezpieczeństwie

Dzieci słuchały z zainteresowaniem. Miały też do strażnika wiele pytań.
FOT. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KARLINIE

Opiszą przyrodę gmin 
W ramach projektu „opracowa-

nie inwentaryzacji i waloryzacji
przyrodniczej gmin zrzeszonych 
w związku Miast i Gmin dorzecza
Parsęty” zostanie przeprowadzona 
i opracowana inwentaryzacja oraz
waloryzacja przyrodnicza 8 gmin zrze-
szonych w Związku Miast i Gmin Dorze-
cza Parsęty: miast Szczecinek i Biało-
gard oraz gmin Połczyn-Zdrój, Borne
Sulinowo, Białogard, Gościno, Rymań 
i Karlino. Zostaną zaktualizowane dane
dotyczące stanu środowiska naturalne-
go i walorów przyrodniczych gmin.

Całkowity koszt projektu wynie-
sie 1 151 150 zł, poziom dofinansowa-
nia 85 proc.

Pałace Południowego Bałtyku
Projekt „Pałace Południowego

Bałtyku” realizowany będzie wspólnie
z partnerami z Niemiec, Szwecji,
Norwegii, Litwy i Łotwy. W ramach
projektu, Związek Miast i Gmin Dorze-
cza Parsęty zamierza zaktualizować
przeprowadzoną w 2008 r. inwentary-
zację dworów, pałaców, parków 
i innych historycznych obiektów zloka-
lizowanych na obszarze ZMiGDP. 

Przeprowadzona zostanie analiza
historyczna zinwentaryzowanych
obiektów pod kątem ciekawych histo-
rii, legend i opowieści związanych 
z obiektami. 

Opracowany zostanie przewod-
nik 3D oprowadzający po wybranych
dworach, pałacach i zamkach. Wyda-
ny zostanie również w tradycyjnej,
papierowej formie, przewodnik wraz
z mapą, przedstawiający najciekaw-
sze, historyczne obiekty naszego
regionu. 

Realizacja projektu potrwa do
2020 roku. Całkowity koszt projektu: 

3 mln euro, budżet ZMiGDP: 234 tys.
euro, poziom dofinansowania: 85 proc.

Łosoś i spółka 
Projekt pn. „Łosoś i spółka – kszta-

łtowanie zachowań prośrodowiskowych
społeczności lokalnej województwa
zachodniopomorskiego” uzyskał dofi-
nansowanie. W Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Lipiu, odbędzie się czter-
dzieści 2-dniowych warsztatów eduka-
cyjnych dla uczniów szkół podstawo-
wych z woj. zachodniopomorskiego.
Uczestnicy, oprócz wiedzy na temat
wpływu kłusownictwa na utratę

bioróżnorodności, będą uczestniczyli 
w realizowanych przez ZMiGDP zary-
bieniach, badaniach jakości wody rzek
oraz poznawali bogatą faunę i florę dolin
rzecznych. Dodatkowo organizowane
będą również spotkania ze strażnikami
rybackimi, przedstawicielami policji 
i straży gminnych, którzy opowiedzą 
o najbardziej spektakularnych akcjach
antykłusowniczych. Zostanie zorganizo-
wanych 80 warsztatów dla przedszkoli,
podczas których wykorzystane będą
wydane w ramach projektu książeczki:
„Łosoś i spółka” oraz „Podwodne przy-
gody węgorza Grzegorza”.

Całkowity koszt projektu – 542
900,00 zł, dofinansowanie z RPO 
85 proc. – 461 465,00 zł.

Z życia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

21
kwietnia w OSP
w Domacynie
nowy wóz stra-
żacki został
p o ś w i ę c o n y,

ochrzczony i oficjalnie przekazany 
strażakom-ochotnikom. Wzmocni on
ochronę przeciwpożarową nie tylko
gminy Karlino, ale całego regionu. 

Kluczyki do wozu przekazali
wspólnie prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP Rzecz-
pospolitej Polskiej – dh Marek Kowal-
ski, zastępca Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP –
brygadier Marek Popławski, burmistrz
Karlina Waldemar Miśko oraz dyrek-
tor WFOŚIGW w Koszalinie Jan Sachs.

Odbierający wóz kierowca Miro-
sław Kielar oraz naczelnik Anatol
Horniatko obiecali, że będą dbać o to,
aby samochód był zawsze sprawny 
i należycie konserwowany, aby nigdy
nie zawiódł.

Zgodnie z uchwałą Zarządu OSP 
w Domacynie nr 2/2018 z 25 marca
przekazywanemu pojazdowi nadano
imię Władek na cześć i chwałę najstar-
szemu strażakowi jednostki OSP 
w Domacynie Władysławowi Owsia-
nemu, który jest w straży od 1949 r.,
czyli od czasu powstania jednostki.

Nowy pojazd na podwoziu IVECO
to lekki samochód ratowniczo-gaśni-
czy GLBA 1/15. Ma na wyposażeniu
sprzęt do walki z pożarami, sprzęt
ratowniczy, jak i specjalistyczny 
w grupach: technicznej, wysokościo-
wej, poszukiwawczo-ratowniczej.
Obsada samochodu jest 6-osobowa,
zbiornik liczy 1000 l, a środka piano-
twórczego 100 l. Zasięg taktyczny auta
to 500 m, wydajność autopompy 1500
l na minutę przy 8 bar. Samochód został
wykonany przez firmę Szybicki.

Uroczystość przekazania wozu
była również okazją do wręczenia
odznaczeń i wyróżnień dla braci stra-
żackiej oraz do podziękowania spon-
sorom, którzy mieli również możli-
wość wpisania się do kroniki OSP
Domacyno

Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zakupu nowego
pojazdu, a pani prezes Ewie Znaczko
gratulujemy zapału w poszukiwaniu
dofinansowania!

Będzie szybciej, sprawniej i bezpieczniej. W garażu strażaków – ochot-
ników z Domacyna zaparkował nowy ratowniczo-gaśniczy wóz! 

Władek zawiezie pomoc

Nowy wóz poświęcił ks. proboszcz Mirosław Długosz, a ochrzciła go matka chrzestna
– Ewa Znaczko, życząc sprawności, skutecznego gaszenia i rozsławiania imienia Do-
macyna na całą okolicę. FOT. UM KARLINO

Obchody Dnia Strażaka w Karlinie oraz ślubowanie najmłodszych ochotników.
FOT. UM KARLINO

sponsorzy

MSWiA, WFOŚiGW, SP PGL LP Nadleśnictwo Gościno, SP PGL LP Nadleśnictwo Białogard,
burmistrz Karlina Waldemar Miśko, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp.z.o.o. w Białogar-
dzie, Royal Greenland Seafood Sp.z o.o. w Koszalinie, Starosta Białogardzki Tomasz Hynda,
przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Klepuszewska, orozumienie Wspólny Samorząd Burmistrz
Miasta Białogard Krzysztof Bagiński, EFRWP, Spec-Bud Usługi Ogólnobudowlane w Biało-
gardzie Zenon Bagiński, senator RP Grażyna Anna Sztark, Partner Ubezpieczenia w Białogar-
dzie Wiesław Sobolewski, AL-DAR Sp.Cywilna w Białogardzie Dariusz Niewiński i Szymon Woj-
ciechowski, SP PGL LP Nadleśnictwo Świdwin, Twoje Finanse Centrum Sp. z o.o. Sp. K-A 
w Białogardzie Piotr Czajkowski i Tomasz Turaj, Klaudia Gładysz, P. H. Rolmech w Białogar-
dzie Zbigniew Dunaj i Leszek Bajer, Enpolis w Białogardzie Radosław Radziejewski, Myjnia sa-
mochodowa w Białogardzie Ryszard Łozecki, P H U Karlos w Białogardzie Janina Ozim-
kowska, P. U. Bartek w Białogardzie Anna i Andrzej Kodż, Ubezpieczenia w Karlinie Dariusz
Stępień, Janusz Kisiel, dh Ryszard Grzankowski, Sołectwo Gościnko, z-ca burmistrza Piotr Woś,
KTBS Sp. z o.o. P. Ryszard Augustyniak, Ogrodnictwo w Karlinie Waldemar Grażyński, dh Ja-
rosław Pałka, dh Łukasz Horniatko, Lucjan Sieradzki, prezydent Aleksander Kwaśniewski.

finanse

Koszt zakupu nowego wozu to 466 tys. 785
zł brutto. Dofinansowanie: 345 tys. zł ze
środków pochodzących z dotacji Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
75 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Reszta to środki własne OSP
Domacyno, w tym środki od sponsorów

Bohater z Karlina 
uratował sąsiadów

Mieszkający w jednej 
z dzielnic Manchesteru – Piotr
Baranowski, który przez 15
lat służył w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Karlinie urato-
wał sąsiadów. W jednym 
z domów dzielnicy Irlam
wybuch pożar, a jego sparali-
żowani strachem mieszkańcy
zamiast ratować swoje życie
siedzieli w kuchni…

Wszystko zdarzyło się
około północy. W okolicy
znalazło się mnóstwo gapiów,
ale tylko Piotr Baranowski
mieszkający nieopodal wyka-
zał się stalowymi nerwami i niebywałą odwagą wchodząc do palącego się domu.

Z relacji wynika, że z okna swojej sypialni zobaczył dym i płomienie
wychodzące z domu stojącego w sąsiedztwie. „Nie zastanawiałem się długo.
Byłem pewien, że trzeba działać. Wybiegłem z domu, bo wiedziałem, że
wciąż mogą tam być ludzie” – opowiada Pan Piotr.

Mężczyzna gdy dotarł do palącego się domu znalazł w nim troje jego
mieszkańców sparaliżowanych strachem. Trzyosobowa rodzina nie zamie-
rzała nawet wychodzić z płonącego domu – byli aż w takim szoku! Pan Piotr
Baranowski wyprowadził ich, a potem wrócił jeszcze gasić pożar…. Wszyst-
ko to działo się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Źródło: http://nasze.co.uk

Tradycje strażackie w te rodzinie przekazywane
są z pokolenia na pokolenie, a odwaga i chęć
niesienia pomocy są silniejsze od strachu
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XXVI TURNIEJ PAR
BRYDŻA SPORTOWEGO

24 marca w Karlińskim Ośrodku Kul-
tury odbył się XXVI Turniej Par Brydża
Sportowego o puchar burmistrza Kar-
lina. Do zawodów zgłosiło się 16 par
m. in. z Łobza, Świdwina, Białogardu
i Karlina. Puchar zdobyła para z Łobza
– M. Bąk i W. Bogusławski. Drugie
miejsce zajęła para: L. Piotrowski 
– W. Wochna – również z Łobza, 
a trzecie Z. Adamczyk – L. Kawa ze
Świdwina. Tuż za podium uplasowali
się karliniacy – M. Giniewicz – R. Kir-
lejza, a pierwszą piątkę zamknęli R.
Grzona – G. Grzona z Białogardu. Gra-
tulujemy! FOT. KOK KARLINO

XXI DRUŻYNOWY TURNIEJ STRZELECKI 
Z OKAZJI DNIA OSADNIKA

Pod koniec marca odbył się zespołowy turniej strzelecki ,w którym udział wzięło
dziesięć drużyn. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale w duchu fair play, dla-
tego zaowocowała przyjazną, rodzinną atmosferą. Pogoda również dopisała.
I miejsce zajęła drużyna ZOSTiR, uzyskując 175 pkt. II miejsce zajęli Najlepsi
(168 pkt.), a III miejsce zajęła drużyna Valassis (163 pkt.). Najlepszym
strzelcem całego turnieju okazał się Radosław Suchowierski. Wszystkim gra-
tulujemy! FOT. ZOSTIR

7 maja uczniowie karlińskiego
Zespołu Szkół mieli okazję zagościć 
w progach gmachu Senatu RP podczas
finału konkursu plastycznego, zorgani-
zowanego pod patronatem Marszałka
Senatu RP Stanisława Karczewskiego.
Przewodniczącym komisji konkurso-
wej był Senator Jan Rulewski. W ogól-
nopolskim konkursie wzięło udział
ponad 2,5 tysiąca szkół. Wszyscy laure-
aci wraz z opiekunami zostali zapro-
szeni do Senatu. 

Uczniowie mogli również zoba-
czyć najważniejsze miejsca Senatu 
– np. salę obrad Izby Wyższej Parla-
mentu oraz poznać ciekawostki archi-
tektoniczne znajdującej się w gmachu 
– wyjątkowej w swojej konstrukcji klat-
ki schodowej zamocowanej jedynie na
dwóch filarach. 

Wrażenia były wielkie, a możli-
wość przebywania w takim miejscu
cieszyła niezmiernie. Serdecznie

dziękujemy za możliwość wyjazdu pani
Senator Grażynie Annie Sztark. 

MArzenA czArnAS

Z wizytą w stolicy

Finał konkursu Orzeł Biały – nasza duma

Uczniowie mogli poczuć się przez chwilę jak senatorowie podczas obrad. 
FOT. MARZENA CZARNAS

raz w roku spotykamy się na
rowerach przy ratuszu, by 

z serca miasta razem z flagami poje-
chać na rajd rowerowy i wspólnie
celebrować naszą polskość.

Rajd, który wystartował 2 maja,
był krótki – trasa mierzyła 6 kilome-
trów, ale dzięki temu udział w nim
wzięły całe rodziny. Na półmetku
rajdu przy świetlicy w Lubiechowie
czekał na wszystkich piknik rekre-
acyjny. Było to, co najmłodsi lubią
najbardziej: malowanie buziek i mega-
bańki mydlane, przygotowane przez
Zmysłową Fizykę, gry i zabawy spor-
towe przygotowane przez Sołectwo
Lubiechowo & UKS Tramp działający
przy SP Karlino, nauka pierwszej
pomocy z OSP Karlino i WOPR Powia-
tu Białogardzkiego, wyścigi rowerko-

we dla dzieci z Sundaybikers Karlino
Team & Rooweromania oraz wspólne
ognisko. A skoro był to Dzień Flagi,
zorganizowany został również quiz

historyczny. Test przygotowany został
przez Zespół Szkół w Karlinie, Biblio-
tekę Miejską oraz Karlino – gminę 
z energią.

Rajd rowerowy z okazji Święta Flagi 

Rowerzyści wystartowali z Karlina. W Lubiechowie czekał na nich piknik.
FOT. ZOSTIR

3
maja obchodzimy
Święto Konstytucji.
Zostało ono ustanowio-
ne w roku 1919 oraz
ponownie w 1990 

– w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Święto przetrwało w pamięci
zbiorowej Polaków, łącząc nas szcze-
gólnie w momentach przełomowych.
Sama Konstytucja z aktu prawnego
stała się symbolem historyczno-naro-
dowym. Kolejne rocznice jej uchwalenia
były okazją do zamanifestowania
wolności narodu względem obcej
władzy, czy suwerenności społecze-
ństwa wobec rządzących. 

W tym roku obchody 227. roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
wpisały się w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości (11 listo-
pada 1918 roku).

Główne obchody w Karlinie zain-
augurowała uroczysta msza święta 
w kościele parafialnym pw. Św. Micha-
ła Archanioła, którą w intencji ojczyzny
koncelebrował ks. proboszcz Andrzej
Korpusik. 

Po mszy św. odbyła się tradycyjna
uroczystość z udziałem pocztów sztan-
darowych, władz regionalnych i miej-
skich oraz przedstawicieli służb
mundurowych przy akompaniamencie

Orkiestry Dętej z Karlińskiego Ośrodka
Kultury. Następnie dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Karlinie oraz Małych
Przedszkoli z Karwina, Daszewa 
i Karścina zaprezentowały przygoto-
wane przez siebie pokazy taneczno-
wokalne. Na zakończenie karlińskie
niebo udekorowały biało-czerwone
balony, które wypuścili uczestnicy
uroczystości rocznicowej.

Kilka dni po oficjalnych uroczy-
stościach – 8 maja – w Szkole Podsta-
wowej w Karścinie zebrali się ucznio-
wie oraz zaproszeni goście, aby uczcić
dzień Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
poprzez okolicznościowy teatrzyk
szkolny.

Młodzi aktorzy w swojej insce-
nizacji odnaleźli „lunetę czasu”, dzięki
której wpadli do obrazu Jana Matejki

i trafili na moment uchwalenia konsty-
tucji 3 Maja. Inscenizacja uczniów
była historią szóstki przyjaciół,
którzy odnajdując tajemniczy przed-
miot poznają dzieje naszego kraju
oraz wielkie, przełomowe historycz-
ne wydarzenie. Ten nowatorski
pomysł dowiódł, że patriotyzm jest
atrakcyjny, a historia wcale nie musi
być nudna.

Elementem podsumowującym, 
a zarazem kończącym spotkanie, był
krótki test skierowany do uczniów,
którzy z uwagą śledzili fabułę przed-
stawienia. Na zakończenie zastępca
burmistrza Karlina Piotr Woś podzię-
kował uczniom, rodzicom oraz kadrze
nauczycielskiej za ciekawą i pouczającą
lekcję historii, której wszyscy zgroma-
dzeni byli świadkami.

227 lat minęło od 1791 roku, kiedy w Polsce uchwalono pierwszą w nowożytnej Europie konstytucję. W Karlinie uczci-
liśmy to ważne i doniosłe wydarzenie.

Patriotyczne świętowanie

Przedszkolaki zaprezentowały się w tańcu i śpiewie. FOT. UM KARLINO

W Karścinie w rolę aktorów wcieliło się sześcioro uczniów. Doskonale odegrali rów-
nież scenę w przygotowanym specjalnie z tej okazji teatrzyku kukiełkowym. 

FOT. UM KARLINO

bliżej ludziwww.karlino.pl
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NOWOCZESNA SPINKA…

W Zespole Szkół w Karlinie od września
2017 roku realizowany jest projekt eduka-
cyjny „Razem w zawodową przyszłość”.
Dzęki niemu w szkole są prowadzone zajęcia
z języka obcego-branżowego dla uczniów, 
a także doposażono szkołę w sprzęt i pomo-
ce do przedmiotów zawodowych nowego
kierunku technik mechatronik.
Szkoła, w ramach realizowanych zajęć z
doradztwa zawodowego, uzyskała wsparcie
materialne na zakup nowoczesnego wypo-
sażenia do SPINKi – czyli Szkolnego Punktu
Informacji i Kariery. Zakupiono komputer
stacjonarny, drukarkę kolorową, tablicę inte-
raktywną oraz tablety do indywidualnego
wykorzystywania przez uczniów w trakcie
prowadzonych zajęć. Tak wyposażona sala
pozwala na prowadzenie konsultacji zawo-
doznawczych .

Z. PAWLIK

O SOBIE Z... DYSTANSEM DO SIEBIE
W karlińskiej bibliotece odbyło się spotkanie z Grażyną Zielińską, aktorką te-
atralną i filmową znaną m.in. z ról zielarki w „Ranczu”, mamy Mareczka z „Na
dobre i złe”, czy z roli Zosi w spektaklu „Klimakterium... i już”. Aktorka opo-
wiedziała o swojej drodze do kariery, o wzlotach i upadkach, a także o tym, że
życie aktora nie jest wcale „usłane różami”. FOT. BIBLIOTEKA W KARLINIE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 

20 kwietnia uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Karścinie zabrali się
dziarsko do sprzątania ścieżki rowerowej na odcinku Lisiny – Karścino. Chcieli,
aby było czysto, zdrowo i bezpiecznie. Podczas akcji zebrali osiem sześć-
dziesięciolitrowych worków śmieci. Brawo! FOT. RYSZARD STRYCHALSKI

Konkurs recytatorski „Słowi-
ki” jest imprezą otwartą,

skierowaną do dzieci w wieku od 3
do 6 lat z przedszkoli na terenie
powiatu białogardzkiego. Jego celem
jest popularyzacja i pielęgnowanie
kultury żywego słowa poprzez
prezentację utworów literackich. 
W tym roku, w związku z 100. rocz-
nicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, tematem głównym
konkursu była twórczość o podłożu
patriotycznym.

Każdy z uczestników zaprezento-
wał jeden wybrany wiersz lub frag-
ment prozy, korzystając z dowolnie
wybranej literatury dziecięcej. Do
udziału w konkursie zgłosiło się 32
uczestników, którzy oprócz wygłoszo-
nych przez siebie utworów zaprezen-
towali ciekawe stroje oraz rekwizyty
stanowiące niejednokrotnie wspaniałą
scenerię.

Po prezentacji wszystkich uczest-
ników jury powołane przez organiza-
torów czyli Przedszkole Miejskie 

w Karlinie udało się na obrady. Laure-
aci: 3-latki: I miejsce: Mikołaj Bieniek,
II miejsce: Pola Madej, III miejsce:
Maria Bonarska. 4-latki: I miejsce:
Oliwia Maciaszek, II miejsce: Amelia
Mazurek, III miejsce: Nikodem Siar-
kiewicz. 5-latki: I miejsce: Wiktoria
Banaszek, II miejsce: Maria Głowińska,
III miejsce: Maja Fiołek. 6-latki: I miej-
sce: Zuzanna Mikołajczyk, II miejsce
ex aequo: Aleksander Zacharek oraz
Wiktoria Zwiranowska, III miejsce:
Pola Lipińska.

Karliński finał XI Turnieju Recytatorskiego „Słowiki”.

Piękne słowa, piękne interpretacje

24marca na scenie koszali-
ńskiego teatru Variete

Muza wystąpiły najzdolniejsze
przedszkolaki, które perfekcyjnie
wcieliły się w role wielkich gwiazd
muzyki. Karlińskie przedszkole
reprezentowała Maja ruskowiak,
która wcieliła się w rolę polskiej
piosenkarki, autorki wielu przebo-
jów znanej jako SArSA w utworze
„naucz mnie”.

W konkursie, którego organizato-
rem było Przedszkole nr 34 w Koszali-

nie, wzięły udział przedszkola z całego
regionu – Koszalina, Kołobrzegu, Karli-
na oraz Mścic. Uczestnicy wcielili się
m.in. w rolę Johna Travolty, Natali
Nykiel, Kylie Minohue, Taylor Swift,
Cher czy Violetty Villas, rozgrzewając
zgromadzoną publiczność, która nagra-
dzała „małe” gwiazdy gromkimi brawa-
mi.

Jury oceniało przygotowanie arty-
styczne występu, znajomość tekstu,
choreografię oraz charakteryzację.
Wybór był niezwykle trudny, ponieważ

wszyscy wykonawcy zaprezentowali
swoje utwory na niezwykle wysokim
poziomie.

Nasza Sarsa oczarowała jury,
zdobywając wyróżnienie za swój
występ. Oprócz statuetki i nagród
rzeczowych reprezentantka z Karli-
na otrzymała nagrodę w postaci
indywidualnych warsztatów aktor-
skich. 

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy wielu sukce-
sów w przyszłości!

Sarsa z Karlina oczarowała jury podczas II Bałtyckiego Najazdu Gwiazd
w Koszalinie.

Maja – kropla w kroplę jak Sarsa

Dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców
Przedszkola Miejskiego w Karlinie. FOT. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KARLINIE

Maja Ruskowiak jako Sarsa w utworze „Naucz mnie”. FOT. ARCHIWUM

H
asło tegorocznego
tygodnia bibliotek
brzmiało „(Do)wolność
czytania”. W naszej
bibliotece w pierw-

szym tygodniu prym wiodły klasy I
Szkoły Podstawowej w Karlinie. Pierw-
szoklasiści zostali uroczyście pasowani
na czytelników. Podczas tych uroczy-
stości dzieci zapoznały się z zasadami
korzystania z biblioteki oraz zwiedziły
placówkę. Uczniowie wykazali się
ogromną znajomością bajek oraz
postaci literackich. Po uroczystym
ślubowaniu zostali pasowani na czytel-

ników biblioteki, otrzymali pamiątko-
we dyplomy, zakładki oraz karty biblio-
teczne.

W tak ważnym majowym tygodniu
karlińską bibliotekę odwiedził również
Jan Wyrwas, który posługując się
słowem i obrazem zabrał czytelników
w „Medytacyjną podróż do Ziemi
Świętej”. Kolejnymi gośćmi w naszej
bibliotece byli trenerzy języka migo-
wego Anna i Ryszard Homik. Wprowa-
dzili gości spotkania w świat ludzi
niesłyszących, dla których najważniej-
szy jest kontakt werbalny i zawsze
pomocny uśmiech. Przybliżyli też kultu-

rę i sposób porozumiewania się ludzi
niesłyszących. W spotkaniu brała
udział młodzież z kl. VII B ze Szkoły
Podstawowej w Karlinie, która okazała
się bardzo pojętna i otwarta na nowe
wyzwania. Z całą pewnością była to
lekcja przełamywania barier komuni-
kacyjnych i na długo pozostanie 
w pamięci uczniów. 

O bibliotece nie zapomnieli
również niepełnosprawni z grupy
przedszkolnej i młodzieżowej z Niepu-
blicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego w Karli-
nie.

Organizowany w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek to program pro-
mocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania
i bibliotek m.in. w poprawie jakości życia i edukacji.

Zachęcali do lektury 

Pasowane na czytelników dzieci z zaciekawieniem przeglądały dostępne w bibliotece
książki. Zapraszamy wszystkich – młodszych i starszych. Na bibliotecznych półkach
każdy znajdzie coś dla siebie! FOT. BIBLIOTEKA W KARLINIE
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MŁODZI KIBICE Z KARLINA
12 maja podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego wybrali się do Szczecina,
aby kibicować drużynie Pogoń Szczecin podczas meczu z Lechią Gdańsk. Na
trybunach gościł były reprezentant Pogoni Szczecin – Radosław Majdan, który
po meczu zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z młodzieżą. FOT. PWD

Klub Mamy 
dla każdej
mamy

Wkwietniu rozpoczął się
cykl spotkań dla pań Klub

Mamy, organizowany w ramach
Programu Umacniania rodziny 
w Karlinie.

Spotkania mają na celu budowanie
sieci wsparcia wśród uczestniczek, dzie-
lenie się doświadczeniami, wiedzą oraz
doskonalenie umiejętności wychowaw-
czych. Wartością dodaną spotkań jest
wzajemne inspirowanie się i przekazy-
wanie pozytywnych emocji. Spotkania
będą się odbywać dwa razy w miesiącu.
Skład grupy jest już określony i zamknię-

ty. To czternaście absolutnie wyjątko-
wych kobiet. Otwarcie opowiadają 
o sobie i swoim życiu, są pozytywnie
nastawione i mają dużo ciekawych
pomysłów. Czasem jest miło i śmiesznie,
a czasem poważnie i refleksyjnie. Były

już rozmowy o autorytetach, o wycho-
waniu oraz o roli matki. Dzieci w tym
czasie mogą odwiedzić kącik malucha.

PrAcoWnicy ProGrAMU
UMAcniAniA rodziny 
W KArlinie

Spotkania dla Mam prowadzone są przez psychologa Kingę Kaczmarczyk i pedagoga
Wojciecha Woźniaka. FOT. SOS WD

29 kwietnia odbyły się IX Mistrzo-
stwa Polski Dzieci z Domów Dziecka 
w Piłce Nożnej – „Nadzieja na Mundial”.
Turniej zorganizowano na stadionie
OSiR Bemowo w Warszawie. Po raz
drugi w Mistrzostwach wzięła udział
drużyna SOS Wioski Dziecięcej w Karli-
nie. Zgłosiło się 40 zespołów, karliński
drużyna trafiła do grupy F. Po rozegraniu
4 meczów w grupie, drużyna awanso-
wała do dalszych gier z 1 miejsca. 
W meczu finałowym spotkaliśmy się 
z drużyną „Sternik” Szczecin. Zmęczenie
karlińskich zawodników, doświadczenie
drużyny Sternika „wzięło górę” i druży-
na SOS Wioski Dziecięcej Karlino zosta-
ła w finale pokonana, jednak uzyskane 
II miejsce to wielki sukces naszej druży-
ny. Dwóch zawodników z Karlina (Eryk 

i Grzegorz) zostało powołanych do kadry
Polski na Mistrzostwa Świata DD, które
odbędą się w lipcu w Warszawie! Dodat-
kowym „sportowym przeżyciem” była

możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności piłkarskich z byłymi reprezen-
tantami Polski Dariuszem Dziekanow-
skim czy Radosławem Majdanem.

Srebrni piłkarze z Wioski Dziecięcej

Piłkarze chętnie odpowiadali na pytania dziennikarzy. FOT. SOS WD

Wakcję sprzątania rzeki zaan-
gażowani byli funkcjona-

riusze Państwowej Straży rybackiej
z Koszalina, WoPr Powiatu Biało-
gardzkiego, Straży leśnej z Gościna
oraz Straż Miejskiej z Karlina.

Na kilkukilometrowym odcinku
rzeki Parsęty osoby biorące udział 
w akcji wyłowiły kilkadziesiąt kilogra-
mów różnorodnych odpadów, pośród

których znalazły się tradycyjnie puszki,
plastikowe butelki, odłamki styropia-
nu, połamane wiadra czy elementy
garderoby.

Celem wspólnych działań jest
poprawienie czystości rzek, stworze-
nie przyjaznego środowiska dla zwie-
rząt w nich żyjących oraz dla osób
aktywnie wypoczywających nad ich
brzegami w sezonie letnim.

10 kwietnia posprzątane zostały odcinki rzeki
Parsęty w gminie Karlino.

Wiosenne porządki 
na wodzie

Sprzątanie rzek przed rozpoczęciem
sezonu jest niezwykle ważne ponieważ
rzeki Radew i Parsęta są wizytówkami
naszego regionu. FOT. SM KARLINO

celem konkursu, było zwróce-
nie uwagi na problemy

ekologiczne, a przede wszystkim
aktywizacja podopiecznych SoS
Wiosek dziecięcych do szukania
rozwiązań w celu poprawy lokalne-
go środowiska naturalnego oraz
stworzenie prac projektowych 
w celu wspierania procesu socjali-
zacji i współpracy. 

Dzieci z Rodzin SOS w Karlinie,
Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkanio-
wej w Koszalinie i Programów Umac-
niania Rodziny w Karlinie i Koszalinie
przy pomocy osób dorosłych, wybrały
temat jak również przygotowały
projekty prac konkursowych. 

Wśród finalistów konkursu znala-

zły się: Aplikacja Eko-porady; Balkon
przyjazny pszczołowatym; Film, ekolo-
gia na wesoło; Problem marnowania
żywności; Segreguj śmieci wszystkie
jak leci; Własny ślad na ziemi. Prace
konkursowe oceniane były przez
Komisję pod kątem zaawansowania
technicznego, innowacyjności, orygi-
nalności, jakości wykonania, podziału 
i organizacji prac w zespole oraz aspek-
tu ekonomicznego. Nie było przegra-
nych, wszystkie prace otrzymały
wyróżnienie, a dzieci dostały upominki.
Zespół Programu Umacniania Rodziny
w Karlinie z projektem „Balkon przy-
jazny pszczołowatym” za innowacyj-
ność wygrał kilkudniowy rejs jachtem
po Mazurach.

20 kwietnia odbył się finał konkursu „SOS Przy-
rodzie” organizowany przez Fundację In Spe.

Mazury za przyjazny balkon

Kilka tygodni ciężkiej pracy dała wiele wspaniałych pomysłów i inspiracji ekologicz-
nych. FOT. SOS WD

O
prócz regulaminowych
punktów porządku
obrad Młodych Radnych
wysłuchali oni również
wystąpień zaproszo-

nych gości, którzy wyjaśnili współcze-
sne znaczenie roli niepodległości, patrio-
tyzmu oraz tożsamości narodowej. 

Burmistrz Karlina Waldemar
Miśko podkreślił znaczenie pojęcia
niepodległości i patriotyzmu w odnie-
sieniu do historii oraz życia codzien-
nego. – Państwo niepodległe to takie,
które same o sobie stanowi, również 
w odniesieniu do przeszłości. Dzisiaj
patriotą możemy nazwać tych, którzy
stają w obronie ojczyzny, ale również

tych, którzy oddają cząstkę siebie dla
innych, coś od siebie, co wymaga
poświęcenia i zaangażowania w jakieś
przedsięwzięcia, które przynoszą pozy-
tywny skutek dla innych. Patriota to
dzisiaj uczeń, który się dobrze uczy,
dobry pracownik – to wszyscy, którzy
dają, coś co wymaga poświęcenia i
czasu – tłumaczył Waldemar Miśko.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Korpu-
sik odniósł się do kart historii: – Wiel-
kość człowieka okazuje się w codzien-
ności, w wielkich działaniach. Nie ma
bowiem patriotyzmu bez dziedzictwa,
bez historii, czyli czegoś co nas tworzy.
To my wszyscy jesteśmy z polskiego
dziedzictwa i nie ma patriotyzmu bez

polskiej mowy, bez tego co jest nasze 
– bez solidarności, rodziny i przeszłości.
Patriotyzm i niepodległość to wartości,
które mamy w sobie. Patriotyzm to
również koegzystencja jednego czło-
wieka z drugim – współistnienie razem.
To dopiero tworzy niepodległość.

Trzeci prelegent, Tomasz Rusiecki,
dyrektor Programu SOS Wiosek Dzie-
cięcych Karlino, zadał młodzieży kilka
istotnych pytań dotyczących naszej
historii w odniesieniu do postaw patrio-
tycznych. – Patriotyzm i niepodległość 
– tematy ważne i istotne w życiu każde-
go człowieka. Czy sukces młodych
piłkarzy z Karlina to patriotyzm? Tak.
Moje Karlino, w moim kraju to patrio-

tyzm, wielkość Polaków to patriotyzm.
Pojęcie patriotyzmu to oddanie życia 
za ojczyznę, codzienność i chęć zrozu-
mienia skąd jestem. To wspólna praca
dla dobra Państwa. Myślenie o przy-
szłości – co chcę w życiu robić to
również patriotyzm – tłumaczył.

Po wysłuchaniu wystąpień gości
radni przedstawili sprawozdanie 
z uczestnictwa karlińskich uczniów 
w projekcie „Sejm dzieci i młodzieży”.

Mateusz Sołtysiak oraz Jakub Gliniewicz
obradowali w Ośrodku Rozwoju Eduka-
cji w Sulejówku, którego głównym tema-
tem był problem propagowania idei
Sejmu II RP jak i przybliżanie postaci
Parlamentarzystów tamtego okresu –
tak istotnych w historii państwa polskie-
go. Uczniowie zaprezentowali stworzo-
ny przez siebie krótki filmik pod nazwą
„Kampania wyborcza partii PSL „Piast”
z roku 1922 kandyduje Maciej Rataj”.

16 maja odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, której tematem
przewodnim były obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Patriota, czyli kto?
Niepodległość, tożsamość narodowa, patriotyzm – te pojęcia zdominowały majową
sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej. FOT. UM KARLINO
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Zmagania na macie
Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzie-
ci w Kołobrzegu: w zawodach wzięło udział
ponad 140 zawodników z 10 klubów woje-
wództwa zachodniopomorskiego, wielkopol-
skiego oraz drużyna z Kaliningradu.
Podopieczni MLUKS Karlino spisali się
następująco: 
Mateusz Nowicki – 1 miejsce w kat. do 37
kg, Krystian Świętlicki – 3 miejsce w kat. do
56 kg, Filip Szucki – 5 miejsce w kat. do 52
kg, Piotr Banaszek – 5 miejsce w kat. do 85
kg
Z kolei w Wojewódzkim Turnieju Dzieci 
w zapasach w stylu wolnym w Międzyzdro-
jach wzięło udział ponad 120 zawodników 
z województwa zachodniopomorskiego.
Wszyscy zawodnicy MLUKS Karlino wróci-
li z medalami: Mateusz Nowicki – I miejsce
Wiktoria Dzinkowska, Jakub Wardak,
Krystian Świętlicki i Daria Jałtuchowska 

– II miejsca Hanna Niedbalska, Zuzanna
Kotala i Artur Borowik – III miejsca.

Zachodniopomorska 
Liga Zapaśnicza dzieci
24 marca odbyły się drużynowe zawody
zapaśnicze w których brały udział kluby z SFT
Kołobrzeg, UKS Zapasy Kołobrzeg, ZKS
Koszalin, AKS Białogard oraz MLUKS Karlino.
Klasyfikacja drużynowa I rundy ZLZ (w kolej-
ności): ZKS Koszalin, AKS Białogard, MLUKS
Karlino, UKS Zapasy Kołobrzeg, SFT Szczerek
Fight Team. Wyróżnienie najlepszego zawod-
nika MLUKS w turnieju otrzymał Krystian
Świętlicki, który wygrał wszystkie swoje walki
meczowe przed czasem.
Drużyna MLUKS: Kinga Ostaszewska, Oliwer
Jurkowski, Jakub Wardak, Zuzanna Niedbal-
ska, Zuzanna Kotala, Bartłomiej Kielar, Wikto-
ria Dzinkowska, Damian Buczek, Mateusz
Nowicki, Olaf Jurkiewicz, Artur Borowik,
Krystian Świętlicki i Daria Jałtuchowska.
II Runda odbędzie się w czerwcu.

/w skrócie/

ZAPASY Donata Oleksik to kolejna
zawodniczka klubu MLUKS Karlino, która
reprezentowała Polskę na Mistrzostwach
Europy w zapasach. Donata startowała w
kategorii do 40 kg. Po wielu zaciętych

walkach ostatecznie uplasowała się na
wysokiej 5 pozycji. Sam start w tak presti-
żowej imprezie to wielki sukces dla
naszej zawodniczki jak i dla całego klubu.

MlUKS KArlino

Sukces na Mistrzostwach Europy

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! FOT. MLUKS KARLINO

ZAPASY Zawodnicy MLUKS brali
udział w dwóch turniejach w grupie
młodzik w Mistrzostwach Województwa
Zachodniopomorskiego w Pyrzycach oraz
Ogólnopolskim Turnieju w Pelplinie.

Wyniki młodzików z Pyrzyc:
Najlepiej spisała się Weronika

Mordal, zajmując 1 miejsce. Pozostali
również uplasowali się w strefie meda-
lowej: Maria Szkudlarek – 2 miejsce;
Astoria Bublas, Ada Kielar, Aleksandra

Burszta, Joanna Burszt oraz Piotr Bana-
szek – 3 miejsca.

Wyniki dzieci podczas turnieju
w Pelplinie:

Wiktoria Dzinkowska, Mateusz
Nowicki, Krystian Świętlicki uplasowali
się na 1 miejscu oraz Zuzanna Kotala na
miejscu 2. W zawodach brał również
Jakub Wardak, który tym razem zajął
miejsce tuż za podium.

W. SAdoWSKi

Weekendowe zmagania MLUKSiaków w Pyrzycach i Pelplinie

Zawodnicy dają
sobie i kibicom
powody do ra-
dości! FOT. MLUKS

KARLINO

PIŁKA NOŻNA To nie żart! Taki
był wynik meczu rozegranego przez
MKS Sokół Karlino – grupa Trampka-
rze! Podopieczni trenera Tomasza
Sobkowicza podjęli na własnej mura-
wie drużynę Olimp Gościno. W spotka-

niu padło aż 15 bramek. Wszystkie
zdobyte przez naszych piłkarzy. Bram-
ki dla Karlina strzelili: 3x Szymon Lelo,
3x Jakub Jermołowicz, 3x Cezary
Kozłowski, 2x Wojtek Cyrklewicz, 3x
Szymon Marciniak, 1x Eryk Cylipan.

15:0 – wysoka wygrana
karlińskich Trampkarzy

Piłkarze podjęli na własnej murawie Olimp Gościno. FOT. SOKÓŁ KARLINO

PIŁKA NOŻNA 11 kwietnia 
w Szczecinku odbyły się wojewódzkie
finały o Puchar Tymbarku U-12, czyli
ogólnopolskiej imprezy piłkarskiej dla
dzieci. Zgodnie z regulaminem najpierw
odbywają się eliminacje gminne,
później powiatowe. 

Zwycięskie drużyny U10 i U12 będą
reprezentowały województwo zachod-
niopomorskie w finale ogólnopolskim
turnieju, który zostanie rozegrany na
Stadionie Narodowym w Warszawie.

Turniej „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” organizowany
jest od 18 lat. To największy Turniej
piłkarski dla dzieci w Polsce i w Euro-
pie, w którym do tej pory wzięło udział
blisko 2 miliony dziewcząt i chłopców
z całego kraju.

Naszą gminę w finale wojewódz-
kim reprezentowała drużyna dziew-
cząt ze Szkoły Podstawowej w Dasze-

wie prowadzona przez trenera Toma-
sza Sobkowicza. 

Ostatecznie nasza drużyna nie

weszła do ścisłego finału, ale udział 
w wojewódzkich finałach jest dużym
wyróżnieniem. Gratulacje!

Młodzież na murawie

Wojewódzkie Finały Turnieju o Puchar Tymbarka. FOT. ARCHIWUM

W
kwietniu w Kosza-
linie odbył się
turniej zapaśniczy
dla adeptów zapa-
sów. Zawodnicy

MLUKS zdobyli 5 medali: złote medale
dla Krystiana Świetlickiego oraz Darii
Jałtuchowskiej, srebro zdobył Jakub
Wardak, brąz wywalczyli Olaf Jurkie-
wicz oraz Damian Buczek. W zawodach
brali również udział Oliwer Jurkowski,
Krystian Kubiak, Tomasz Florczyk,
Dawid Gudanowicz, Bartłomiej Kielar
oraz Zuza Kotala.

Łącznie w zawodach udział wzięło
ponad 150 młodych zawodników.
Frekwencja uczestników pokazuje

rosnącą popularność zapasów 
w naszym okręgu.

W tym samym czasie w Korono-
wie odbyły się Mistrzostwa Polski 
w grupie senior w zapasach kobiet.
Nasza jedyna reprezentantka w tej
grupie Amanda Tomczyk zajęła 8 miej-
sce. Już w pierwszej walce spotkała się
brązowa medalistką mistrzostw Europy
juniorek Beatą Koślą, po zaciętym poje-
dynku na niekorzyść 2:1. W walkach
repasażowych Amanda łatwo pokonała
Paulinę Kuroś zwyciężając przez prze-
wagę techniczną 10:0. W następnym
repasażu nasza zawodniczka przegrała
z Aleksandrą Górecką 6:5. 

WoJciecH SAdoWSKi

Otwarte Mistrzostwa Koszalina w zapasach dzieci z okazji Dni Olimpijczyka oraz Mistrzostwa Polski seniorek.

MLUKS w Koszalinie i w Koronowie

Na turnieju w Koszalinie zawodnicy,
by zdobyć medal, musieli stoczyć od
czterech do pięciu walk. 

nABÓR DO
gRUPY ŻAKÓW

MKS SOKÓŁ KARLINO
ogłasza nabór do grupy 

najmłodszej ŻAKI
tj. roczniki: 2010-2011-2012

Zajęcia odbywają się 
2 x w tygodniu 

środy i piątki godz. 15.00-16.30

Prowadzący: 
Zbigniew Litewka – trener UEFA B

Miejsce zajęć: 
boisko treningowe/hala sportowa

nABÓR DO
gRUPY ORLIKÓW
MKS SOKÓŁ KARLINO

ogłasza nabór do grupy 
ORLIKÓW

tj. roczniki: 2008-2009
Zajęcia odbywają się 

2 x w tygodniu 
środy i piątki godz. 16.30-18.00

Prowadzący: 
Zbigniew Litewka – trener UEFA B

Miejsce zajęć: 
boisko treningowe/hala sportowa


