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W wyremontowanej części bu-
dynku internatu zespołu Szkół 
Morskich w Darłowie przy ul. S. 
Żeromskiego 25 otwarto filię Sta-
rostwa Powiatowego w Sławnie.

Wstęgę przecięli Starosta Andrzej 
Lewandowski, przewodniczący Rady 
Powiatu - Grzegorz Januszewski, 
zastępca burmistrza Darłowa - Elż-
bieta Karlińska, przewodniczący 
Rady Miejskiej Darłowa - Zbigniew 
Grosz.  
Pomieszczenia filii starostwa poświe-
cił proboszcz parafii MB Często-
chowskiej o. Stanisław Piankowski. 
Pracownicy filii już obsługują miesz-
kańców miasta i gminy Darłowo, a 
także z innych okolic.
Od 22 marca w Darłowie są za-
łatwiane wszystkie najważniejsze 
sprawy, jakie do tej pory wymagały 
wyjazdów do Sławna. Dotyczy to 
wydziałów komunikacji i dróg, ar-
chitektury, budownictwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska oraz wydziału 
geodezji, kartografii, katastru i go-

Otwarto filię sławieńskiego  
starostwa powiatowego w Darłowie

spodarki nieruchomościami. 
- Prawie wszystkie tego rodzaju spra-
wy można było załatwić w Darłowie 
do roku 1998, czyli do reformy ad-
ministracyjnej powołującej powiaty 
- podkreślił starosta Andrzej Lewan-
dowski. To oczekiwane przez miesz-
kańców Darłowa i gminy wiejskiej 
Darłowo udogodnienie oszczędza 
interesantom czas i pieniądze, a tak-

że skróci okres wydawania stosow-
nych decyzji. 
- Pomimo protestów radnych opozy-
cji filia została uruchomiona i dzia-
ła już od miesiąca doskonale służąc 
mieszkańcom. - mówi Krzysztof 
Walków, radny powiatowy (PO). 
- Przykro, że przeciw filii w Darło-
wie występował darłowski radny 
powiatowy Eugeniusz Berliński. Z 

informacji jakie uzyskałem podczas 
ostatniej sesji rady powiatu w Sław-
nie wynika, że średnio załatwianych 
jest około 60 interesantów dzien-
nie. Głównie są to petenci wydzia-
łu komunikacji. Mam nadzieję, że 
wkrótce zostanie przeniesiona tu 
także darłowska filia Powiatowego 
Urzędu Pracy, która dziś wynajmuje 
pomieszczenia od Spółdzielni Miesz-

kaniowej “Bałtyk”. Pozwoli to na 
skupienie powiatowych instytucji w 
jednym miejscu i co najważniejsze 
obniży koszty za wynajem. - tłuma-
czy K. Walkow.

Interesanci w darłowskiej filii staro-
stwa są przyjmowani w dni robocze 
w godzinach od 8 do 14.

Pierwszych interesantów przyjmował starosta Andrzej Lewandowski i kierownik filii 
Tomasz Pielaszkiewicz.

O przecięcie wstęgi zostali poproszeni włodarze miasta i gminy Darłowo. 



Darłowskie Centrum Wolontariatu 
w ramach ogólnopolskiego PRO-
GRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” 
w dniu 22 kwietnia dołączyło do 
sieci Lokalnych Organizacji Granto-
wych (LOG) i wspólnie z nimi bę-
dzie prowadzić konkursy grantowe, 
skierowane do lokalnych społeczno-
ści obejmując swoim zasięgiem Mia-
sto Darłowo, Gminę Darłowo, Mia-
sto Sławno, Gminę Sławno i Gminę 
Postomino. W tym roku wybrano 7 
nowych LOG spośród 34 wniosku-
jących.
Jaki jest cel programu?
Celem „Działaj Lokalnie” jest akty-
wizowanie lokalnych społeczności 
wokół różnych celów o charakte-
rze dobra wspólnego. Jego realiza-
cji służy organizowanie konkursów 
grantowych, w których wspierane 
są projekty inicjujące współpracę 
mieszkańców z małych miejscowo-
ści.
Z jakich źródeł pochodzi finanso-
wanie programu?
Program finansowany jest ze środ-
ków Polsko - Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności. Dodatkowo dota-
cje oraz koszty realizacji lokalnych 
konkursów grantowych są częściowo 
wspierane przez samorządy, firmy, 
lokalne organizacje pozarządowe 
oraz mieszkańców.

15 kwietnia pod auspicjami Urzę-
du Miasta Darłowo i Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Razem” w Sali Konferencyjnej 
odbyła się konferencja na temat 
dziecka wykluczonego. 

Temat Konferencji nie był przypad-
kowy. Europejskie instytucje spo-
łeczne ogłosiły rok 2010 jako Rok 
walki z ubóstwem i wykluczeniem  
społecznym. Na Konferencję zostali 
zaproszeni przedstawiciele organiza-
cji z Darłowa i powiatu, którzy za-
wodowo zajmują się sprawami ubó-
stwa i wykluczenia dzieci.

10 kwietnia w Koszalinie odbyły się 
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Po-
mocy.
Turniej przebiegał w specyficznej 
atmosferze, rankiem cały świat do-
wiedział się o straszliwej katastrofie 
polskiego samolotu w Lesie Smoleń-
skim.
W zmaganiach ratowników brały 
udział dwie drużyny z Zespołu Szkół 
im. Stefana Żeromskiego w Darło-
wie. Młodzież uczestnicząca w zawo-
dach pierwszej pomocy z pewnością 
będzie potrafiła odpowiednio reago-
wać w razie jakiegokolwiek wypad-
ku i będzie umiała udzielić pomocy. 
Często taka pomoc to uratowanie 

Przed blokiem przy ul. Henryka 
Wieniawskiego 23 miasto wybu-
dowało nowy parking z polbruku. 
Inwestycja kosztowała około 100 
tysięcy złotych. Wykonała ją firma 
z Polanowa, która wygrała przetarg 
na budowę dwóch parkingów. Drugi 
powstanie przy bloku na ulicy Ryn-
kowej 6. Roboty tam już się rozpo-
częły. Wartość obu parkingów to ok. 
190 tys. złotych.
21 kwietnia parking na ulicy Wie-
niawskiego został dopuszczony do 
użytkowania. W trakcie wizji lokal-
nej obecny był radny z tego okręgu 
Zbigniew Grosz (przewodniczący 
rady miejskiej), który od początku 
pilotował tą inwestycję. 

Darłowskie projekty unijne w internecie
W ramach realizacji przez miasto Darłowo projektów unijnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego urząd uruchomił stronę in-
ternetową informującą szczegółowo o etapach realizacji inwestycji, 
ich kosztach i założeniach.
Informacje pisemne oraz galeria fotograficzna dostępne są pod 
adresem: www.rpo.darlowo.pl

Nowy parking na osiedlu PIERWSZA POMOC W KOSZALINIE

czyjegoś życia.
Drużyna nr 1, której kapitanem był 
Rafał Kaczor , w składzie : Michał 
Jakubowski, Piotr Galiński, Norbert 
Leśniak i Łukasz Dominiak ( wszy-
scy z klasy IIA LO) zajęła IV miejsce. 
Druga drużyna pod kierownictwem 
Patryka Piestrzyńskiego ( kl.IIIA) 
, w składzie Tomasz Paćkowski (kl. 
IIIA), Paulina Breszka, Dorota Ha-
rasimowicz i Karolina Zaranowska ( 
kl. IIC) zajęła VI miejsce.
Opiekunem darłowskich drużyn 
jest nauczycielka przysposobienia 
obronnego w  naszym LO, Aldona 
Łajewska.

 Monika Burzak

2010 – Europejski Rok Walki z Ubó-
stwem i Wykluczeniem Społecznym

W Darłowie będzie Lokalna Organizacja Grantowa

Jak przyznawane są dotacje?
Co roku środki Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności przekazy-
wane są każdemu partnerowi sieci. 
Każdy LOG pozyskuje dodatkowo 
własne fundusze na sfinansowanie 
kosztów realizacji lokalnego konkur-
su grantowego.
Co roku LOG ogłaszają na swoim 
terenie lokalne konkursy grantowe. 
W ramach każdego konkursu LOG 
przyznaje kilka grantów (w kwocie 
maksymalnie 6 tysięcy złotych) na 
realizację projektów, które:
aktywizują lokalne społeczności wo-
kół różnych celów o charakterze do-
bra wspólnego, przyczyniają się do 

rozwiązania określonego lokalnego 
problemu lub zaspokojenia pewnej 
potrzeby mieszkańców, mają jasno 
określony cel, dobrze zaplanowane 
działania, mierzalne rezultaty i roz-
sądne koszty realizacji, są realizowa-
ne wspólnymi siłami mieszkańców i 
instytucji lokalnych, w przemyślany 
sposób angażują zasoby lokalne (na-
turalne, społeczne, ludzkie i finanso-
we).
Lokalne konkursy prowadzone są 
według jednakowych zasad. Nacisk 
położony jest przede wszystkim na 
jawność, przejrzystość i otwartość.

Więcej informacji:
DARŁOWSKIE CENTRUM WO-
LONTARIATU
ul. Królowej Jadwigi 3, 76-150 Dar-
łowo
tel. 781 830 005
http://www.wolontariat.com.pl
wolontariat.darlowo@gmail.com

W dniach 23 i 24 kwietnia 2010 roku 
dwie przedstawicielki darłowskiego Klu-
bu Amazonki wzięły udział w  warszta-
tach dla organizacji pacjentów “Akade-
mia Pacjenta”, tematem których było 
“Pacjenci w systemie opieki zdrowotnej, 
prawa pacjenta”. Grażyna Rogal i Elż-
bieta Betlińska reprezentowały północ-

ną Polskę, ogółem w warsztatach wzięło 
udział 40 osób, przedstawicieli różnych 
stowarzyszeń działających na rzecz osób 
chorych. Spotkanie rozpoczęła Barbara 
Kozłowska - Dyrektor Biura Praw Pa-
cjenta przy Ministerstwie Zdrowia, prze-
kazując nam istotne informacje dotyczą-
ce działalności na rzecz praw pacjenta. 

Wiedzę na temat  Ustawy o ochronie 
praw pacjenta przekazała nam dr Doro-
ta Karkowska. W sposób profesjonalny 
i ciekawy poprowadzili warsztaty tema-
tyczne dotyczące opieki zdrowotnej To-
masz Filarski i Jadwiga Woś z podkarpac-
kiego i małopolskiego NFZ. Materiały 
dotyczące Praw Pacjenta będą dostępne 
w Klubie Amazonki.
E. Betlińska

AKADEMIA PACJENTA

Radny Zbigniew Grosz osobiście doglądał czy parking został wykonany zgodnie  
ze sztuką budowlaną.



W ostatnim okresie darłowski sa-
morząd przejął od Agencji Nieru-
chomości Rolnych kilka hektarów 
gruntów rolnych, które przezna-
czył pod infrastrukturę miejską. 
Na obszarze miasta Darłowo mają 
swoje tereny: osoby prywatne, samo-
rząd miasta i powiatu, Skarb Pań-
stwa oraz Agencja Nieruchomości 
Rolnych. Niekiedy planowane in-
westycje przechodzą poprzez tereny 
należące do różnych właścicieli. W 
takich wypadkach następuje wykup, 
zamiana lub przejecie nieodpłatne 
gruntów. W roku 2009 miasto prze-
jęło nieodpłatnie od Skarbu Państwa 

Przejęto grunty i nieruchomości rolne
i ANR - 8,58  hektara gruntów o 
wartości ponad cztery miliony zł.
Zgodnie z planem przestrzennego 
zagospodarowania miasta Darłowa 
burmistrz miasta Arkadiusz Klimo-
wicz wystąpił również do Agencji 
Nieruchomości Rolnych o nieod-
płatne przekazanie terenów pod roz-
budowę portu i budowę dróg.
Dzięki przychylnym decyzjom ANR 
w okresie od 29 stycznia do marca 
2010 r. przejęto nieodpłatnie 7 nie-
ruchomości o łącznej powierzchni 
2,66 ha i wartości 202 tys. zł z prze-
znaczeniem pod budowę dróg. W 
tym samym czasie przejęto 4 nieru-

chomości o powierzchni 6,4 ha za 
kwotę 515.485 zł z przeznaczeniem 
na rozbudowę portu morskiego oraz 
poprawę dostępu do dróg krajowych 
i wojewódzkich.
 W najbliższym czasie planuje się 
przejąć przeznaczone na tereny re-
kreacyjne i zieleń miejską zaplecze 
osiedla Bema łącznie ze stawem „In-
kula”, obszary przyległe do Alei Jana 
Pawła II oraz zaplecze tzw. „patelni” 
w Darłówku wschodnim.
Dzięki tym działaniom rośnie mają-
tek miasta, inwestycje mają zielone 
światło oraz powiększają się tereny 
zielone i rekreacyjne.

Zakończyła się druga edycja  Akcji 
Hotel Przyjazny Rodzinie, której 
finał odbył się w dniu 27 marca 
2010 roku w Warszawie. Głów-
nym celem tego konkursu jest 
wskazanie turystom, szczególnie 
matkom z dziećmi, miejsc, gdzie 
komfortowo i bezpiecznie mogą 
spędzić urlop. 
Konkurs i cała kampania ma na celu 
stworzenie nowej kategorii miejsc 
wypoczynku - hoteli rodzinnych, 
rozumianych jako miejsce przyjazne 
i spełniające określone standardy dla 
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży. 
W tegorocznej edycji - 5 słoneczek 
- najwyższą notę w konkursie otrzy-
mał hotel Lidia w Darłówku.
Jury zwróciło szczególną uwagę na 
utrzymanie standardów bezpieczeń-
stwa w obiekcie, specjalne menu dla 
dzieci oraz aspekty edukacyjne w ką-
cikach zabaw.
Członkiniami Kapituły, która na-
grodziła Hotel Lidia są m.in. Joanna 
Racewicz, Justyna Steczkowska, Ewa 
Gawryluk, Renata Dancewicz i wiele 
innych znanych z pierwszych stron 
gazet i ekranu gwiazd.
Certyfikat oraz statuetkę dla Hotelu 
Lidia odebrał Dyrektor Generalny 
Stanisław Dubrow  podczas gali fina-
łowej, która odbyła się w Warszaw-
skim Hotelu Radisson 27 marca.
- Dla wszystkich pracowników hote-
lu zadowolenie gości jest najważniej-
szą oceną wykonanej pracy. - mówi 

Prestiżowa nagroda 
dla Hotelu LIDIA

S. Dubrow.  - Dzieci są traktowane 
u nas wyjątkowo, zgodnie z hasłem 
DZIECKO VIPEM W HOTELU. 
Organizujemy zajęcia z malarstwa, 
fotografowania, a także kulinarne 
„Pichcę i knocę”.
Z takich działań, oprócz dzieci za-
dowoleni są także rodzice. W czasie, 
gdy pociechy zajęte są uczestnic-
twem w zabawach, matki i ojcowie 
mogą korzystać z uroków atrakcji 
hotelowych i pobliskiej szerokiej 
czystej plaży.
 
Więcej informacji można uzyskać na 
stronie internetowej 
www.dzieckowhotelu.pl

Katastrofa lotnicza samolotu pre-
zydenckiego pod Smoleńskiem za-
skoczyła darłowiaków tak samo jak 
mieszkańców całej Polski. Niedowie-
rzanie. Wstrząs i żałoba to uczucia, 
które dominowały wśród darłowia-
ków w pierwszych godzinach i dniach 
po katastrofie. Tym niemniej władze 
samorządowe i kościelne od razu pod-
jęły stosowne kroki. Na ustne polece-
nia burmistrza już w sobotę koło po-
łudnia na ratuszu została opuszczona 
do połowy masztu flaga państwowa. 
Przyozdobiono ją również żałobnym 
kirem.
Podobnie przyozdobiono i opuszczo-
no flagi przed pomnikiem 1000-lecia 
Państwa Polskiego na pl. Marszałka J. 
Piłsudskiego. Jednocześnie mieszkańcy 
Darłowa spontanicznie zaczęli wywie-
szać na swoich domach biało-czerwone 
flagi z czarną wstążką. Na oficjalnej in-
ternetowej miasta www.darlowo.pl w 
sobotę w godzinach popołudniowych 
pojawił się komunikat burmistrza 
miasta wzywający mieszkańców do za-
chowania spokoju i atmosfery powagi 
oraz zachęcający do wywieszania barw 
narodowych. Stronie została nada-
na żałobna czarno-biała tonacja. Po 
uzgodnieniu z proboszczami darłow-
skich parafii miasto informowało rów-
nież o porządku sobotnich i niedziel-
nych mszy świętych ofiarowanych w 
intencji ofiar katastrofy. Pierwsza msza 
poświęcona ofiarom z pod Smoleńska 
odprawiona została w kościele mariac-
kim w sobotę wieczorem o godz. 18. 
Wziął w niej udział burmistrz miasta.
Uczestniczył on również w niedzielnej 
mszy w kościele w Darłówku o godz. 
10. Mszę odprawił proboszcz o. Ma-
rek Kiedrowicz, który wygłosił oko-
licznościowe kazanie. Na mszy obecni 
byli dowódcy darłowskego garnizonu i 
strażnicy Straży Granicznej oraz sztan-
dar 29 Darłowskiej Eskadry Lotnictwa 
MW.
Podobnie uroczyste msze odbyły się 
tego samego dnia w kościele Św. Ger-
trudy o godz. 15 i kościele mariackim. 
Od wtorku w holu darłowskiego ratu-
sza została wyłożona księga kondolen-
cyjna. Honorowa wartę przy niej i por-
tretach pary prezydenckiej, posłów P. 
Gosiewskiego, S. Karpiniuka i admira-
ła A. Karwety oraz innych ofiar trage-
dii pełniły na zmianę delegacje szkoły 
morskiej, harcerzy i uczniów liceum. 
Samorząd uruchomił również interne-
tową księgę kondolencyjną. Mieszkań-

cy Darłowa spontanicznie przychodzili 
i zapalali znicze pod krzyżami przed 
kościołem mariackim i przy koście-
le św. Gertrudy. Utworzono również 
pamiątkowe epitafia w barwach naro-
dowych z portretami tragicznie zmar-
łego prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
i P. Gosiewskiego na placu Tadeusza 
Kościuszki i przed domem rodzinnym 
Gosiewskich, na ulicy Żeromskiego. 
Przed epitafiami przez cały tydzień ża-
łoby płonęło wiele zniczy.
Burmistrz i przewodniczący rady miej-
skiej zamieścili kondolencje w gazetach 
ukazujących się na terenie powiatu sła-
wieńskiego: Obserwatorze Lokalnym, 
Dzienniku Bałtyckim/Sławieńskim i 
Głosie Sławna i Darłowa oraz w in-
ternecie. Osobne kondolencje poświę-
cono Przemysławowi Gosiewskiemu 
Sebastianowi Karpiniukowi i dowódcy 
Marynarki Wojennej A. Karwecie.
21 kwietnia delegacja miejska na czele 
z burmistrzem A. Klimowiczem udała 
się specjalnie wynajętym autokarem 
na pogrzeb posła Gosiewskiego do 
Warszawy. Miejsca w autokarze zajęły 
oprócz najbliższych przyjaciół i zna-
jomych zmarłego również delegacje 
młodzieży ze sztandarami liceum i 
szkoły morskiej pod kierownictwem 
dyrektorów tych placówek Bogdana 
Herbecia i Artura Hamerlinga. W 
uroczystościach wzięli udział również 
darłowscy harcerze z drużyny „Szarych 
Szeregów”. Pogrzeb Przemysław Go-
siewskiego zgromadził kilkutysięczny 

tłum. Mowę pogrzebową nad trumna 
posła wygłosił prezes PiS Jarosław Ka-
czyński. Mówił w niej o tym jak trudno 
żegnać wieloletniego współpracownika 
i przyjaciela. Podkreślał legendarną już 
pracowitość P. Gosiewskiego, stałość 
jego poglądów i konsekwencję drogi 
życiowej oraz wybitne zasługi dla spra-
wy odzyskania niepodległości i umac-
niania państwa polskiego. Zasługi te 
docenił również marszałek Bronisław 
Komorowski pełniący obowiązki pre-
zydenta RP, który pośmiertnie nadał 
Przemysławowi Gosiewskiemu Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski.
Również 21 kwietnia odbył się w Ko-
łobrzegu pogrzeb posła Sebastiana 
Karpiniuka. Na uroczystości miasto 
reprezentowali m.in. zastępca burmi-
strza Elżbieta Karlińska, przewodni-
czący rady miejskiej Z. Grosz. radni 
Krystyna Sokolińska, Ewa Madaliń-
ska-Marciniak, Czesław Woźniak.
Była obecna również delegacja władz 
powiatu ze starostą A. Lewandowskim 
i radnym powiatowym z Darłowa 
Krzysztofem Walków.
26 kwietnia odbył się pogrzeb dowód-
cy Marynarki Wojennej Andrzeja Kar-
wety. Darłowo reprezentowane było 
na tej uroczystości w osobie burmi-
strza A. Klimowicza. 

Szerzej o tym pogrzebie i innych wy-
darzeniach związanych z tragedią smo-
leńską na stronie 4 i 5.

SMOLEŃSK 2010

27 kwietnia rada miejska na swojej 
kolejnej sesji udzieliła absoluto-
rium burmistrzowi z tytułu wyko-
nania budżetu miasta za rok 2009. 
W głosowaniu udział wzięło 15 rad-
nych z czego 14 było za udzieleniem 
absolutorium, jeden (Bogdan Pa-
sławski) był przeciw. Burmistrz po-
dziękował radnym za tą pozytywną 

Sesja absolutoryjna

ocenę jego pracy i całej administracji 
samorządowej w roku ubiegłym.
Na tej samej sesji radni przyjęli 
również zmiany do budżetu miasta. 
Przewidują one m.in. dofinansowa-
nie zakupu wozu bojowego dla dar-
łowskich strażaków oraz  dotację do 
remontu chodnika przy przychodni i 
oddziale wewnętrznym.

Jednogłośnie darłowscy radni 
uchwalili zakaz sprzedaży, podawa-
nia i spożywania napojów alkoholo-
wych w promieniu 60 metrów wokół 
latarni morskiej. Zakaz uzasadniono 
dbałością o bezpieczeństwo w porcie 

Zakaz sprzedaży alkoholu  
przy latarni morskiej

i ochronę latarni morskiej, która jest 
zabytkiem.
Uchwała wejdzie w życie 14 dni od 
opublikowania w dzienniku urzę-
dowym województwa zachodniopo-
morskiego.



Przemysław Edgar Gosiewski (ur. 12 maja 1964 w Słupsku, zm. 
10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, poseł na Sejm IV, 
V i VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, minister-członek 
Rady Ministrów oraz wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jarosła-
wa Kaczyńskiego, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS. 
Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. W 1983 
roku podjął studia na wydziale historii Uniwersytetu A. Mickiewicza 
w Poznaniu, a w latach 1984–1989 studiował na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł zawodowy magistra 
uzyskał w 1997.
W czasie studiów rozpoczął działalność opozycyjną, w 1984 związał 
się z nielegalnym Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwer-
sytetu Gdańskiego, brał udział w strajku studenckim w 1988. Był 
studentem m.in. Lecha Kaczyńskiego (prowadzącego na UG zajęcia 
z prawa pracy), zaś w 1989 rozpoczął współpracę z jego bratem 
Jarosławem.
W 1989 został zatrudniony przez Lecha Kaczyńskiego, pełniącego 
funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ “Solidarność”, na stanowi-
sku kierownika biura ds. kontaktów z regionami Komisji Krajowej 
“Solidarności”, które zajmował do 1991.
Wspólnie z braćmi Kaczyńskimi brał udział w zakładaniu Porozu-
mienia Centrum. W latach 1991–1999 był sekretarzem zarządu 
głównego PC, zaś w latach 1992–1993 kierownikiem biura posel-
skiego posła PC Adama Glapińskiego. W latach 90. zaangażował się 
w działalność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. 
W latach 1993–1995 pracował jako specjalista w biurze pełnomoc-
nika zarządu Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych.
W wyborach prezydenckich w 1995 był pełnomocnikiem sztabu 
wyborczego Lecha Kaczyńskiego (który ostatecznie wycofał się z 
wyborów). W tym samym roku rozpoczął pracę w spółce “Srebrna” 
(której kierownicze funkcje pełnił Jarosław Kaczyński, a współ-
pracownikami byli inni działacze PC, Adam Lipiński i Wojciech 
Jasiński), wydającej czasopismo “Nowe Państwo” (pracował także 
w redakcji). W latach 1998–2001 był radnym wojewódzkim w 
sejmiku mazowieckim z ramienia AWS. W okresie 2000–2001 był 
doradcą Lecha Kaczyńskiego, zajmującego wówczas stanowisko 
ministra sprawiedliwości.
Od 2001 należał do Prawa i Sprawiedliwości. Organizował struktu-
ry tego ugrupowania w województwie świętokrzyskim. W Sejmie IV 
kadencji (2001–2005) po raz pierwszy sprawował mandat poselski. 
Zasiadał wówczas w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka oraz w komisji śledczej ds. prywatyzacji 
PZU. W wyborach w 2005 ponownie został posłem z okręgu kielec-
kiego. Od 3 listopada 2005 do 19 lipca 2006 był przewodniczącym 
Klubu Parlamentarnego PiS. Po publikacji w jednym z niemieckich 
czasopism tekstu ośmieszającego braci Kaczyńskich w lipcu 2006, 
wystąpił z oficjalnym wnioskiem do polskiego ministra sprawiedli-
wości, aby ten podjął kroki zmierzające do ewentualnego ukarania 
niemieckiego autora tekstu, przy użyciu międzynarodowego listu 
gończego, za znieważenie prezydenta.
Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 pełnił funkcję ministra-
członka Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, będąc 
jednocześnie przewodniczącym stałego komitetu Rady Ministrów. 
Od 8 maja 2007 do 7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 
listopada 2007 zajmował stanowisko wicepremiera. Pomiędzy tymi 
okresami był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
W październiku 2006 m.in. na skutek jego osobistych zabiegów 
stacja Włoszczowa Północ na Centralnej Magistrali Kolejowej na 
północ od Włoszczowy została przystosowana do obsługi pociągów 

Andrzej Karweta (ur. 11 czerwca 1958 w Jeleniu, zm. 10 kwiet-
nia 2010 w Smoleńsku) – oficer dyplomowany polskiej Marynarki 
Wojennej w stopniu wiceadmirała na etacie admirała floty, magister 
inżynier nawigator, w okresie od 1986 do 2002 roku dowódca ORP 
„Czapla”, ORP „Mewa” i 13 dywizjonu Trałowców, w latach 2005-
2006 zastępca dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, od 11 listopada 
2007 roku dowódca Marynarki Wojennej.
Andrzej Karweta urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jeleniu (obecnie 
dzielnica miasta Jaworzno). W 1977 roku ukończył Liceum Ogólno-
kształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie i został przyjęty na 
Wydział Dowódczy Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Boha-
terów Westerplatte w Gdyni. Po pięciu latach studiów uzyskał tytuł 
zawodowy magistra inżyniera nawigatora oraz otrzymał promocję na 
pierwszy stopień wojskowy oficerski – podporucznika marynarki.
W 1989 roku odbył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów, natomiast 
w 1992 i 1997 roku był słuchaczem podyplomowych studiów ope-
racyjno-taktycznych w Instytucie Dowódczo-Sztabowym Akademii 
Marynarki Wojennej.
W 2006 roku rozpoczął Studia Polityki Obronnej na Wydziale 
Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 
a następnie został skierowany do Królewskiej Akademii Studiów 
Obronnych w Londynie.
Na pierwsze stanowisko wyznaczono go do 13 Dywizjonu Trałowców 
w Helu, który wchodził w skład 9 Flotylli Obrony Wybrzeża im. 
kontradm. Włodzimierza Steyera. Początkowo był dowódcą działu 
okrętowego, a następnie zastępcą dowódcy okrętu na trałowcach.
W 1986 roku został dowódcą trałowca ORP “Czapla” projektu 206F. 
Trzy lata później objął dowództwo nad bliźniaczym ORP “Mewa” i 
jednocześnie dowodził grupą taktyczną 13 Dywizjonu Trałowców. Od 
1992 do 1996 roku pełnił funkcję szefa sztabu – zastępcy dowódcy 13 
Dywizjonu Trałowców, po czym w stopniu komandora był dowódcą 
tej jednostki wojskowej.
Podczas manewrów wojskowych US BALTOPS 2000 na Morzu Bał-
tyckim w 2000 roku dowodził międzynarodowym zespołem okrętów 
przeciwminowych.
W 2002 roku został zastępcą szefa Oddziału Broni Podwodnej w 
Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na 
Oceanie Atlantyckim (ang. Supreme Allied Command Atlantic – 
SACLANT). Równolegle wykonywał obowiązki polskiego narodowe-
go przedstawiciela wojskowego przy Kwaterze Głównej SACLANT 
w Norfolk. W związku z reorganizacją w 2003 roku objął stanowisko 
polskiego narodowego przedstawiciela łącznikowego w Sojuszniczym 
Dowództwie Transformacji NATO w Norfolk (ang. Allied Command 
Transformation – ACT).
W 2005 roku powrócił do kraju, gdzie do 2006 roku był zastępcą 
dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Po-
rębskiego w Świnoujściu. Z dniem 3 maja 2007 roku został awanso-
wany na kontradmirała i wyznaczony zastępcą szefa Sztabu Marynarki 
Wojennej w Gdyni.
8 listopada 2007 roku prezydent Lech Kaczyński mianował go na 
stopień wiceadmirała i powierzył z dniem 11 listopada 2007 dowo-
dzenie Marynarką Wojenną. 17 września 2008 roku w darłowskim 
ratuszu spotkał się z burmistrzem miasta A. Klimowiczem. Spotkanie 
dotyczyło utworzenia na bazie lotniska wojskowego Marynarki Wo-
jennej w Darłówku lotniska cywilno - wojskowego. Po początkowych 
wątpliwościach ostatecznie dowódca MW poytywnie zaopiniował taki 
projekt.
Zginął w katastrofie samolotu Prezydenta RP pod Smoleńskiem 10 
kwietnia 2010.
16 kwietnia 2010 został pośmiertnie awansowany do stopnia admirała 
floty.
Andrzej Karweta był żonaty, z żoną Marią miał dwie córki i syna. In-
teresował się historią i modelarstwem okrętowym. Uprawiał turystykę 
rowerową i pieszą.

Sebastian Marek Karpiniuk (ur. 4 grudnia 1972 w Koło-
brzegu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk i 
prawnik, poseł na Sejm V i VI kadencji, samorządowiec.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego, następnie uzyskał uprawnienia radcy praw-
nego. Pracował jako rzecznik prezydenta miasta Kołobrzeg i w 
kancelarii radcowskiej. Był radnym rady miejskiej w Kołobrze-
gu i jej przewodniczącym. Od 2004 do 2005 pełnił funkcję 
zastępcy prezydenta Kołobrzegu.
W latach 90. działał w Kongresie Liberalno - Demokratycz-
nym, następnie w Unii Wolności. Od 2001 należał do Platfor-
my Obywatelskiej.
W 2005 z listy PO został wybrany posłem V kadencji w okrę-
gu koszalińskim. Był wiceprzewodniczącym Parlamentarnego 
Zespołu Miłośników Historii. W wyborach parlamentarnych w 
2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 25 827 
głosów.
W lutym 2008 wszedł w skład sejmowej komisji śledczej 
ds. nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady 
Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA oraz 
Szefa ABW, na funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, 
prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru 
sprawiedliwości (tzw. komisja do spraw nacisków). 19 lutego 
2009 został jej przewodniczącym w miejsce Andrzeja Czumy, 
który zrezygnował z tej funkcji w związku z powołaniem na 
urząd ministra sprawiedliwości. 22 października tego samego 
roku zrezygnował z członkostwa w tej komisji. Był sekretarzem 
klubu parlamentarnego PO. W województwie zachodniopo-
morskim początkowo pełnił funkcję wiceprzewodniczącego a 
następnie przewodniczącego zarządu regionu PO.
Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku 
10 kwietnia 2010 roku. 16 kwietnia 2010 został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Był kawalerem.

pasażerskich. Adaptacja polegała na wybudowaniu peronu oraz infra-
struktury do obsługi podróżnych kosztem około miliona zł.
W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał w okręgu kieleckim 
najlepszy indywidualny wynik (138 405 głosów). 13 listopada tego 
samego roku został ponownie przewodniczącym KP PiS. W styczniu 
2010 zrezygnował z tej funkcji i został przewodniczącym Zespołu 
Pracy Państwowej (gabinet cieni), opracowującym projekty ustaw dla 
przyszłego rządu PiS.
10 kwietnia 2010 zginął w katastrofie samolotu w Smoleńsku.  
16 kwietnia 2010 został pośmiertnie odznaczony przez pełniącego 
obowiązki prezydenta marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla państwa i społeczeństwa.
21 kwietnia został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach w Warszawie. W pogrzebie i poprzedzającej go mszy świętej 
w kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie 
wzięło udział kilka tysięcy osób.
Był dwukrotnie żonaty. Osierocił troje dzieci.



Warta honorowa kompani reprezentacyjnej Zespołu Szkół Morskich została zaciągnię-
ta przy księdze kondolencyjnej wyłożonej w darłowskim ratuszu.

17 września 2008. Powitanie przed ratuszem. W środku wiceadmirał Andrzej Karweta 
z burmistrzem A. Klimowiczem. Z lewej kmdr. pil. Stanisław Ciołek dowódca Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej RP i kmdr. Jacek Słomiński. Z prawej kmdr. rezerwy 
Tomasz Bobin, pełnomocnik burmistrza do spraw infrastruktury.

Pamiątkowe eptafia: przy pomniku rybaka  oraz przy kościele mariackim.

Żeromskiego 16. Rodzinny dom 
Przemysława Gosiewskiego.

Do księgi kondolencyjnej wpisywali się darłowiacy reprezentujący wszystkie 
pokolenia.

Pogrzeb przemysława Gosiewskiego na Powązkach 
zgromadził tłumy.

Darłowska młodzież przed pogrzebem posła Gosiewskiego. 
Na pierwszym planie uczniowie szkoły morskiej,  
w głębi poczet sztandarowy liceum i harcerze.

26 kwietnia 2010. Trumna z ciałem admirała floty Andrzeja Karwety (awanso-
wanego na ten stopień pośmiertnie) stanęła przed okrętem - muzeum ORP 
Błyskawica w Gdyni, gdzie odprawiono mszę żałobną.

Dowódcę Marynarki pożegnały salwy armatnie z ORP Błyskawica.

Burmistrz A. Klimowicz złożył kwiaty pod portretem admirała na skwe-
rze przed dowództwem Marynarki Wojennej. Admirała Karwetę żegnał 
również m.in. komandor Paweł Smereka - dowódca 29 Darłowskiej Eskadry 
Lotnictwa MW, delegacja Komendy Lotniska nr 2, ks. kapelan kmdr Jan 
Zapotoczny oraz kmdr rez. Tomasz Bobin.

Trumna z ciałem posła Sebastiana Karpiniuka umieszczona została na 
armatniej lawecie.

W pogrzebie wziął udział m.in. poseł wiceminister Stanisław Gawłowski  
z małżonką Renatą oraz senatorowie ziemi koszalińskiej Piotr Zientarski  
i Grażyna Anna Sztark (na zdjęciu z posłem Andrzejem Czumą).



W Szkole Podstawowej nr 3 w Dar-
łowie dnia 9 kwietnia 2010 roku 
odbyły się miejskie eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych (Turniej BRD).
W turnieju udział wzięli uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych  z miasta Darłowa. 
Do turnieju stanęły trzyosobowe re-
prezentacje.
Na poziomie szkół podstawowych 
były to drużyny:
1.   Szkoły Podstawowej nr 4 w Dar-
łówku (Zespół Szkół w Darłowie) w 
składzie: Paulina Krzechki, Anna Ta-
tuśko i Nataniel Wieczorek,
2.   Szkoły Podstawowej nr 3 w Dar-
łowie w składzie: Dawid Adamelak, 
Mikołaj Długasiewicz i Piotr Du-
dziński.
Na poziomie szkół gimnazjalnych 
drużyny:
1.   Miejskiego Gimnazjum w Dar-
łowie: w składzie Ilona Jaśkiewicz, 
Paulina Mazur i Joanna Polakowska,
2.   Miejskiego Gimnazjum nr 2 w 
Darłówku (Zespół Szkół w Darło-
wie) w składzie: Rafał Bobin, Woj-
ciech Januszewski i Marcin Leszta.

20 kwietnia w Sławnie odbył się II 
Powiatowy Konkurs Poezji Nie-
mieckiej i Angielskiej.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Stefa-
na Żeromskiego podjęli wyzwanie i 
stanęli w szranki. Była to doskonała 
okazja aby uzewnętrznić swoje zain-
teresowania poezją i jej znajomością, 
aby przedstawić szerszemu gronu 
miłośników literatury swoje zdolno-
ści językowe i aktorskie..
Uczestnicy recytowali wiersze 
poetów okresu odrodzenia i po-
ezję współczesną. 
W Konkursie Poezji Niemieckiej 
uczestniczyli podopieczni Bogusła-
wy Mądrzak – Patryk Idasiak, kl. IC 
i Estera Pilak, kl. IIC. W Konkur-
sie Poezji Angielskiej podopieczni 

22 marca w Miejskim Gimnazjum 
imienia Stanisława Dulewicza odbył 
się Dzień Samorządności, zorganizo-
wany przez Samorząd Uczniowski. 
Właśnie tego dnia nastąpiła zamiana 
ról: uczniowie zastąpili nauczycieli i 
prowadzili lekcje i mogli przekonać 
się, że praca z uczniem wcale nie jest 
taka łatwa. Z kolei  nauczyciele mo-
gli tego dnia wrócić do wspomnień 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Turniej składał się z dwóch części.
W pierwszej części uczestnicy roz-
wiązywali test składający się z 25 py-
tań z zakresu zasad dotyczących bez-
piecznego zachowania się w ruchu 
pieszych i rowerzystów, sytuacji w 
ruchu drogowym i znajomości zna-
ków drogowych oraz zasad udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycz-
nej.
W drugiej części uczniowie musie-
li pokonać na rowerach specjalnie 
przygotowany tor przeszkód.
Wiedzę i umiejętności uczestników 
Turnieju oceniała komisja w skła-
dzie:
1.   sierż. Bartłomiej Ziębakowski - 
Komenda Powiatowa Policji w Sław-
nie,
2.   mł. asp. Janusz Kasperek - Ko-
menda Policji w Darłowie (ogniwo 
prewencji),
3.   p.o. komendanta Rafał Musiał - 
Straż Miejska Darłowo.
W kategorii szkół podstawowych 
uczniowie uzyskali następujące miej-
sca:
1.   Piotr Dudziński (SP3)
2.   Nataniel Wieczorek (SP4)
3.   Mikołaj Długasiewicz (SP3)
4.   Paulina Krzechki (SP4)

5.   Dawid Adamelak (SP3)
6.   Anna Tatuśko (SP4).
W kategorii szkół gimnazjalnych 
uczniowie uzyskali następujące miej-
sca:
1.   Wojciech Januszewski (MG2)
2.   Ilona Jaśkiewicz (MG1)
3.   Joanna Polakowska (MG1)
4.   Marcin Leszta (MG2)
5.   Rafał Bobin (MG2)
6.   Paulina Mazur (MG1).
Drużynowymi zwycięzcami w kate-
gorii szkół podstawowych została re-
prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 
w Darłowie. Natomiast w kategorii 
szkół gimnazjalnych najlepszymi 
okazali się uczniowie z Miejskiego 
Gimnazjum nr 2 w Darłówku (Ze-
spół Szkół w Darłowie).
W kwietniu drużyny te, będą wal-
czyły o zwycięstwo w powiatowych 
eliminacjach Turnieju BRD, które 
odbędą się w Sławnie.
Organizatorem eliminacji miejskich 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o 
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 
był Szkoła Podstawowa nr 3 w Dar-
łowie i Urząd Miasta Darłowo, który 
był jednocześnie sponsorem nagród 
dla uczestników Turnieju.

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

i zasiąść w szkolnych ławach, jako 
uczniowie. Wszyscy w miłej atmos-
ferze spotkali się na sali gimnastycz-
nej i oglądali prezentacje młodzieży 
pod hasłem “Nasze talenty”.  W at-
mosferze świetnej zabawy, młodzież 
naszego gimnazjum powitała wio-
snę.

A. Kuriata

RECYTATORZY NA START

Agnieszki Szafraniec i Waldemara 
Tałandy – Gabriela Petrosyan, kl. IC 
oraz Karolina Mordacz, kl. IIC.
Nasi adepci sztuki aktorskiej recy-
towali wybrane przez siebie wiersze 
w językach ich twórców co stano-
wiło dodatkową atrakcję i pewne 
utrudnienie.   Zwycięzcą Konkursu 
okazał się nasz uczeń Patryk Idasiak, 
który był bezkonkurencyjny. Ideal-
nie wczuł się w klimat wybranego 
wiersza, pokazał kunszt i zdolno-
ści aktorskie. Bez zarzutu pozostała 
również znajomość wymowy języka 
niemieckiego. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Monika Burzak

Pod takim hasłem kilkana-
ście dni temu Straż Miejska 
wspólnie ze Strażą Ochro-
ny Kolei rozdawała kierow-
com na przejazdach kole-
jowych w Darłowie ulotki 
informacyjne.
Każdego roku dochodzi do 
250 wypadków na prze-
jazdach kolejowo - drogo-
wych. 98 % tych wypadkow powo-
dują nieostrożni kierowcy. Dlatego 

Zatrzymaj się i żyj
od pięciu lat PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. pro-
wadzą działania uświada-
miające zagrożenia w ra-
mach kampanii społecznej 
Bezpieczny przejazd “Za-
trzymaj się i żyj !”.  
Strażnicy miejscy rozdali 
kilkaset ulotek na przejaz-
dach kolejowo - drogo-

wych przy ul.  gen. Sowińskiego i al. 
Wojska Polskiego.

Przebudowa ulicy Słowiańskiej

Budowa promenady  
w Darłówku Wschodnim

Budowa deptaka  
w Darłówku Zachodnim



Zespoły młodziczek (rocznik 1995 
i młodsze) OPP Kołobrzeg, Czarni 
Słupsk, Trygław Tychowo i OSiR 
Darłowo wzięły udział w trzeciej 
edycji Turnieju Piłki Siatkowej 
Dziewcząt “Złota Róża” na sali 
ZSM w Darłowie. 
 Podopieczne trenera Wiesława Bo-
cheńskiego sprawiły miłą niespo-
dziankę zajmując najlepsze miejsce 
w historii Turnieju “Złota Róża”  .
 Zwyciężyła z kompletem  punktów 
drużyna OPP Kołobrzeg. O miej-
scach pozostałych drużyn zdecy-
dowały “małe punkty”. Każda nich 
zanotowała na swoim koncie zwy-
cięstwo i dwie porażki. OSiR Darło-
wo po zwycięstwie 2:0 z Czarnymi 
Słupsk oraz porażkami: 1:2 z OPP 
Kołobrzeg i 0:2 z Trygławem Tycho-
wo zajął ostatecznie drugie miejsce 
przed Czarnymi i Trygławem.
 Darłowski Ośrodek Sportu i Rekre-

Darłowski Ośrodek Kultury zor-
ganizował 24 kwietnia w Zespole 
Szkół Morskich Powiatowy Prze-
gląd Zespołów Tanecznych. 
W konkursie startowało 9 zespołów. 
Profesjonalne jury do etapu woje-
wódzkiego w Szczecinie zakwali-
fikowało trzy zespoły. Laureatami 
przeglądu zostały zespoły taneczne: 
ADHD z Darłowa, Swing ze Sław-
na i Mały Dyg z Postomina. Zespół 
ADHD jest prowadzony przez pa-
nią Annę Dąbrowską w szkole tańca 
hotelu Apollo w Darłówku. Swing 
ćwiczy w Sławieńskim Domu Kul-
tury pod kierunkiem pani Agnieszki 
Siepietowskiej. Pani Krystyna Gą-
siorowska prowadzi Mały Dyg w 
Zespole Szkół w Postominie. Wyróż-
nienie otrzymał zespół taneczny Dyg 
także pani Krystyny Gąsiorowskiej.

We czwartek 22 kwietnia kino Bajka pękało w szwach podczas mię-
dzyprzedszkolnego konkursu piosenki „Wiosna w piosence”. Darłowski 
Ośrodek Kultury i Joanna Waliszewska z Przedszkola nr 2 zorganizowali 
konkurs dla przedszkolaków w wielu pięciu i sześciu lat. Publiczność 
składająca się z rodziców i dziadków głośno oklaskiwała młodych arty-
stów. Barwnie i wesoło zaprezentowało się dziewięć zespołów.

Darłowski Ośrodek Kultury zor-
ganizował 24 kwietnia w kinie 
Bajka dwa konkursy wokalne. 
W powiatowych eliminacjach Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej „Od 
przedszkola do Idola” udział wzięło 
2 solistów, jeden duet i cztery ze-
społy wokalne. Laureatami zostali: 
Martyna Serafin z Wierzchowa i 
zespół Szpilki  ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Jeżyczkach prowa-
dzony przez panią Lillę Goszczyń-
ską. W powiatowych eliminacjach 
Przeglądu Solistów i Zespołów Es-
tradowych „Rozśpiewana Estrada” 
swoje talenty pokazało 7 solistów, 
2 zespoły wokalne oraz dwa duety, 
w tym instrumentalny. Laureatami 
powiatowymi zostali: Justyna Kaja 
ze Sławna i Kacper Kołodziejczyk 
z Darłowa. Justyna Kaja szlifuje 

Wiosna w piosence

Od przedszkola 
do idola

swój talent wokalny w Sławień-
skim Domu Kultury pod opieką 
artystyczną pani Agnieszki Siepie-
towskiej. Kacper Kołodziejczyk jest 
uczniem gimnazjum w Darłówku i 
członkiem zespołu wokalnego kie-
rowanego przez panią Beatę Gugałę. 
Laureaci reprezentować będą Powiat 
Sławieński w finałach wojewódzkich 
na Zamku w Szczecinie. Wystą-
pią także podczas Powiatowej Gali 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
22 maja w kinie Bajka w Darłowie. 
Wyróżnienia otrzymał duet instru-
mentalny z Zespołu Szkół w Posto-
minie w składzie Jakub Mielczarek i 
Jacek Kondras kierowany przez pana 
Krzysztofa Szajnera oraz Justyna 
Kosmalska ze Sławieńskiego Domu 
Kultury pracująca z panem Wiesła-
wem Dawidczykiem.

III Turniej „Złota Róża”
acji praktycznie od podstaw 
stworzył sekcję dziewczęcej 
siatkówki. Opracowano sys-
tem szkolenia z zespołem 
młodziczek grającym w lidze 
wojewódzkiej i zapleczem w 
postaci zespołów występu-
jących w rozgrywkach mi-
nisiatkówki już od IV klasy 
szkoły podstawowej. Jednak 
już wkrótce dyrektora OSiR 
czekają trudne decyzje. Pięć 
młodziczek osiągnie w tym 
roku wiek kadetek. Czy 
kadrowo i finansowo stać 
będzie klub na utrzymanie 
dwóch zespołów? Czy zdecy-
dować się na jeden zespół i 
przerwać ciągłość szkolenia? 
Decyzję trzeba będzie pod-
jąć jeszcze przed początkiem 
kolejnego sezonu czyli już 
jesienią.

Młode siatjkarki OSiR Darłowo (od lewej) 
podczas meczu. Tekst i foto: W. Śmigielski

Kacper Kołodziejczyk - jeden z laureatów konkursu. Na codzień uczeń gimnazjum  
w Darłówku.

Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych

Najlepszy zespół przeglądu - grupa ADHD - na codzień trenująca w szkole tańca  
w hotelu Apollo w Darłówku.

Dawid „DA-GU” Świątek

9 maja w Klubie Studenckim Kreślar-
nia w Koszalinie wystąpi O.S.T.R. 
Tego wieczoru, rapera z Łodzi zapo-
wie lokalny solista lub skład. Wejdź i 
zagłosuj. Od Ciebie zależy, kto stanie 
na scenie przed O.S.T.R.-ym.
22 kwietnia  zakończył się termin 
przyjmowania zgłoszeń na sup-
port. Teraz o tym, kto zagra przed 
O.S.T.R.-ym decydujecie Wy, czyli 
Internauci.   O możliwość wystąpie-
nia przed gwiazdą wieczoru walczą 
cztery hip-hopowe składy i jeden ra-
per. Ze składami mierzy się jeden so-
lista. To Da-Gu z Darłowa, który jak 
pisze w mailu na scenie w swoim ro-
dzinnym miesicie rapuje już od 6 lat. 
Na swoim koncie ma również kilka 
koncertów w dużych miastach.  Na 
stronie O.S.T.R. (http://tiny.pl/
hgbkj) znajdują po trzy nagrania 
uczestników naszego konkursu. 
Odsłuchajcie je i zdecydujcie, kogo 
chcecie zobaczyć 9 maja na scenie 
przed O.S.T.R.-ym.   Swoich fawo-

Koncert przed O.S.T.R.-ym. 
Zagłosuj na solistę z Darłowa

rytów możecie wskazywać za pomo-
cą sondy gk24.pl, którą znajdziecie 
po prawej stronie artykułu (pod 
ogłoszeniami i reklamą). Wskazujcie 
najlepszą Waszym zdaniem grupę 
i klikajcie przycisk Głosuj - http://
tiny.pl/hgbk1  
Wyniki głosowania możecie obser-
wować na bieżąco. Wystarczy, że 
wejdziecie w wyniki sondy.   Głoso-
wanie potrwa do 3 maja.

Zmiany godzin 
otwarcia 
Muzeum 
Zamku  
Książąt  
Pomorskich  
w Darłowie

Od dnia 1 maja Zamek 
Książąt Pomorskich bę-
dzie czynny codziennie 
w godzinach  
od 10 do 18. 

Ceny biletów:
bilet ulgowy - 6 zł
bilet normalny - 10 zł
wejście na wieżę - 3 zł
przewodnik  
po muzeum - 45 zł



Z definicji wynika, że Dzielni-
cowy to funkcjonariusz policji 
pionu prewencji, zazwyczaj w 
stopniu od posterunkowego do 
aspiranta sztabowego. 
Dzielnicowi dobrze znają swoją 
okolicę, jej mieszkańców i ich 

problemy. Wykonują codzienną 
żmudną pracę, której efektem ma 
być wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców danego 
rejonu. Część darłowiaków nie 
ma pojęcia, kto w ich dzielnicy 
pełni służbę. Dzielnicowi są wy-
posażeni i wyszkoleni tak samo, 
jak pozostali funkcjonariusze. 
Jednak ich codzienna praca zde-
cydowanie różni się od zadań 
służb prewencyjnych. Dzielnico-
wy to taki policjant pierwszego 
kontaktu - ale nie od nagłych 
sytuacji, tylko raczej od sytuacji 
problemowych. 
Każdy mieszkaniec może się 
zwrócić do nich z prośbą o po-
moc czy interwencję, przekazać 
opinie, wiadomości lub własne 
wnioski. Warto, więc wiedzieć, 
kto pełni tę funkcję.
W Komisariacie Policji w Darło-

Zostań ratownikiem WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu 
Sławieńskiego z siedzibą w Darłowie ogłasza nabór 
chętnych na kurs Młodszego Ratownika WOPR.
WYMAGANIA:
- dobra umiejętność pływania
- ukończone 14 lat
Termin kursu:07-09.05.2010
Zgłoszenia i wszelkie informacje pod nr telefonu: 
607 304 852
www.wopr.darlowo.pl

Darłowscy policjanci 
pierwszego kontaktu

wie pracuje pięcioosobowa grupa 
dzielnicowych, którzy dbają o 
bezpieczeństwo w poszczegól-
nych rejonach miasta i gminy 
Darłowo. Miasto Darłowo jest 
podzielone na trzy rejony, a gmi-
na Darłowo na dwa.
Informacje rozpoczniemy od sier-
żanta Janusza Kasperka Ma 30 
lat, jest żonaty i ma syna. W Poli-
cji pracuje 6 lat, a dzielnicowym 
był przez 3 lata Jego dzielnica to 

m.in.: osiedle Wyspiańskiego, 
al. Wojska Polskiego, część za-
chodnia ulic M.C. Skłodowskiej 
i Powstańców Warszawskich (do 
ul. Morskiej).  Od marca 2010 r. 
Janusz Kasperek pełni obowiąz-
ki kierownika ogniwa prewencji 
i jest przełożonym pozostałych 
dzielnicowych. Gdy chcemy się 
porozumieć z sierżantem Janu-
szem Kasperkiem należy dzwonić 
pod nr tel. 943157323 w godzi-
nach od 8-16.
Młodszy aspirant Radosław Li-
nette w Policji pracuje od 10 lat, 
a dwa lata jest dzielnicowym. 

Jego dzielnica to wschodnie i 
zachodnie Darłówko, ulica Mor-
ska, część Pocztowej oraz część 
ul. Powstańców Warszawskich od 
Morskiej do Karczmy Rzymskiej.
 Przy samochodzie widzimy 
młodszego aspiranta Jacka Bo-
gusa. W Policji pracuje od 1997 
roku. Dzielnicowym jest od 2004 
roku. Jego dzielnica to osiedle 
Bema oraz obszar miasta Darło-
wa położony na wschód od ulic 
Tynieckiego, M.C. Skłodowskiej 
i F. Chopina. Mieszkańcy mogą 
osobiście w komisariacie lub te-
lefonicznie kontaktować się z 
dzielnicowym pod nr telefonu 94 
3157321.
Kolejny darłowski dzielnicowy to 

Sierżant Michał Koński. Jest żo-
naty i ma dwoje dzieci. W Policji 
pracuje od sześciu lat. Dzielni-
cowym jest od roku. Obszarem 
jego działania jest kilkanaście wsi 
z terenu gminy Darłowo. Są to: 
Bobolin, Boryszewo, Bukowo 
Morskie, Czarnolas, Darłowiec, 
Dąbki, Dąbkowice, Dobiesław, 
Domasławice, Glęźnowo, Glęź-
nówko, Jeżyce, Jeżyczki, Leśnica, 
Pęciszewko, Rożkowo, Rusko, 
Wiekowo, Wiekowice, Zagó-
rzyn, Żukowo.  Z dzielnicowym 
Michałem Końskim można się 
skontaktować dzwoniąc na nu-
mer telefonu 94 3147323.
Drugim dzielnicowym zajmu-
jącym się gminą Darłowo jest 
młodszy aspirant Edward Gar-
czyński. W Policji pracuje od 
2001 r., a dzielnicowym jest od 
3 lat. Obszarem jego dziania są 
wsie: Barzowice, Borzyszkowo, 
Cisowo, Drozdowo, Gorzebądź, 
Kopań, Kopnica, Kowalewice, 
Kowalewiczki, Kupy. Nowy Ja-
rosław, Palczewice, Sińczyca, Sło-
wino,, Słowinko, Stary Jarosław, 
Sulimice, Trzmielewo, Wicie, Za-
krzewo, Zielnowo.
Wkrótce ma nastąpić korekta w 
przydziale rejonów dla dzielnico-
wych i część obszaru miasta Dar-
łowa przejmą policjanci, którzy 
obecnie działają na obszarze gmi-
ny Darłowo.

 L.  Walkiewicz

Michał Koński

Janusz Kasperek

Jacek Bogus

O    G    Ł    O    S    Z    E    N    I    A

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza na dzień 24 maja 2010 roku pierwsze 
przetargi ustne nieograniczone na zbycie:

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy 
ulicy Makowej, o powierzchni 0,1148 ha, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, 
wraz z nieruchomością zbywany jest udział wielkości 160/1000 części w 
nieruchomości o powierzchni 0,0933 ha, przeznaczonej pod komunikację 
drogową. Dojazd do zbywanej nieruchomości z nowo zaprojektowanej ulicy 
Makowej, a dalej przez drogę wewnętrzną, w której zbywany jest udział w 
gruncie.
Cena wywoławcza - 75.000,00 zł - w tym wartość udziału w drodze - 
2.500,00 zł 
Wadium - 3.800,00 zł

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy 
ulicy Makowej, o powierzchni 0,1325 ha, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, 
wraz z nieruchomością zbywany jest udział wielkości 184/1000 części w 
nieruchomości  o powierzchni 0,0933 ha, KW 26 857, przeznaczonej pod ko-
munikację drogową. Dojazd do zbywanej nieruchomości z nowo zaprojekto-
wanej ulicy Makowej, a dalej przez drogę wewnętrzną, w której zbywany jest 
udział w gruncie.
Cena wywoławcza - 82.000,00 zł - w tym wartość udziału w drodze - 
3.000,00 zł 
Wadium - 4.100,00 zł

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy 
ulicy Makowej, o powierzchni 0,1150 ha, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, 
wraz z nieruchomością zbywany jest udział wielkości 161/1000 części w 
nieruchomości,  o powierzchni 0,0933 ha, przeznaczonej pod komunikację 
drogową. Dojazd do zbywanej nieruchomości z nowo zaprojektowanej ulicy 
Makowej, a dalej przez drogę wewnętrzną, w której zbywany jest udział w 
gruncie.
Cena wywoławcza - 67.000,00 zł - w tym wartość udziału w drodze - 
2.500,00 zł 
Wadium - 3.400,00 zł

4. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy 
ulicy Makowej, o powierzchni 0,1127 ha, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, 
wraz z nieruchomością zbywany jest udział wielkości 158/1000 części w 
nieruchomości, o powierzchni 0,0933 ha, przeznaczonej pod komunikację 
drogową. Dojazd do zbywanej nieruchomości z nowo zaprojektowanej ulicy 
Makowej, a dalej przez drogę wewnętrzną, w której zbywany jest udział w 
gruncie.
Cena wywoławcza - 68.000,00 zł - w tym wartość udziału w drodze - 
2.500,00 zł 
Wadium - 3.400,00 zł

5. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Darłowie przy 
ulicy Makowej,  o powierzchni 0,1341 ha, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, 
wraz z nieruchomością zbywany jest udział wielkości 186/1000 części w 
nieruchomości o powierzchni 0,0933 ha, przeznaczonej pod komunikację 
drogową. Dojazd do zbywanej nieruchomości z nowo zaprojektowanej ulicy 
Makowej, a dalej przez drogę wewnętrzną, w której zbywany jest udział w 
gruncie.
Cena wywoławcza - 83.000,00 zł - w tym wartość udziału w drodze - 
3.000,00 zł 
Wadium - 4.200,00 zł

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo 
w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 9 grudnia 2009 
roku.  
Do wylicytowanych cen sprzedaży nieruchomości będzie doliczony 22% 
podatek VAT. 

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego: 
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 09 8566 0003 0001 1149 2000 0002, 
z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku ban-
kowym najpóźniej w dniu 17 maja 2010 roku, co jest warunkiem uznania, że 
wpłata została dokonana w terminie. 
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny osiągniętej w przetargu na 
rzecz ustalonego w przetargu nabywcy, pozostałym uczestnikom zostanie 
zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia 
przetargu. 
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, wniesione przez niego wadium przepada 
na rzecz organizatora przetargu. 
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu 
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.  

Ogłoszenie o przetargach zamieszczono na stronie internetowej „www.
darlowo.pl” w dziale „Przetargi”.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 27 lub pod 
numerem telefonu (094) 314 - 22 - 23 wew. 207.  
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

PRZETARGI


