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BEZPŁATNY BIULETYN KRÓLEWSKIEGO MIASTA DARŁOWA



Początek marca to trady-
cyjnie okres, w którym
świętujemy powrót
naszych ziem do macie-
rzy. 

Dzień 7 marca 1945 to ważna
data w historii Ziemi Darłowskiej.
Tego dnia do Darłowa wkroczyła
Armia Czerwona. Zdobyła miasto
prawie bez walki. Dla jednych,
przymusowych robotników czy 
jeńców wojennych trzymanych 
w obozie w Darłówku (a było ich
tam ponad dwa tysiące) było to bez
wątpienia wyzwolenie.

Dla innych wygnanych z Pol-
skich Kresów było rozpoczęciem
życia na Pomorzu odebranym III
Rzeszy i przydzielonym Polsce
przez wielkie mocarstwa. Taki był
skutek rozpętania przez Niemców
II wojny światowej. Jeszcze dla in-
nych był to początek okresu oku-
pacji przez Związek Sowiecki.
Wszyscy mają rację. Przed wkro-
czeniem od strony Bukowa Mor-
skiego Armii Czerwonej Niemcy
uciekli z Darłowa, głównie drogą
morską. Pozostała ich jedynie
garstka, która nie zdążyła uciec. 
Zablokowali port, wysadzili most 
i stocznię statków żelbetowych.

Faktem jest, że od 7 marca 1945
roku Ziemia Darłowska i jej miesz-

kańcy podlegali pod komendan-
turę sowiecką. Podobnie jak gdzie
indziej Rosjanie wywozili stąd ma-
szyny, urządzenia, broń, żywność.
Pisze o tym w swoich pamiętnikach
robotnik przymusowy i następnie
pierwszy burmistrz Darłowa Sta-
nisław Dulewicz. O tych trudnych
pionierskich czasach przypominają
nam pierwsi osadnicy na Ziemi 
Darłowskiej.

Klub Pionierów Ziemi Darłow-
skiej skupia mieszkańców miasta 
i gminy Darłowo, którzy osiedlili
się na tych ziemiach po zakoń-

czeniu II wojny światowej w latach
1945 – 1950, lub tu urodzili się 
w tym samym czasie. Oto najwa-
żniejsze osiągnięcia w życiu spo-
łeczności pionierskiej, które udało
się zrealizować w ciągu ponad trzy-
nastoletniej działalności Klubu:

– 11 listopada 2001 r. wmuro-
wano akt erekcyjny wraz z gazetą
Echo Darłowa w mosiężnej urnie
wykonanej z łuski armatniej pod
budowę na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego obelisku upamiętnia-
jącego pierwszych osadników;

– 7 marca 2002 r. w obecności

samorządowych władz miasta i po-
wiatu dokonano uroczystego 
poświęcenia i odsłonięcia granito-
wego obelisku z tablicą upamięt-
niającą Pionierów Ziemi Darłow-
skiej;

– 3 maja 2003 r. odbyło się uro-
czyste przekazanie sztandaru ufun-
dowanego przez członków klubu 
i społeczeństwo Darłowa przez
przedstawiciela wojewody zachod-

niopomorskiego – burmistrzowi, 
a ten przekazał go przewodni-
czącemu Klubu,

– przyznanie przez władze
miasta w 2005 roku lokalu na sie-
dzibę Klubu Pionierów w Przed-
szkolu nr 2.

– 6 marca 2012 r. nadano imię
Pionierów Ziemi Darłowskiej rondu
położonemu na skrzyżowaniu 
ul. Sportowej i Jana Pawła II. �

Święto pierwszych mieszkańców Darłowa
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Święto osadników
� 7 marca 2013 – Święto Osad-
ników Ziemi Darłowskiej 
� godz. 12 – Uroczysta Msza
Święta w kościele Św. Jerzego 
w intencji Osadników Ziemi Da-
rłowskiej i mieszkańców Darłowa
(ul. Bogusława X).
� godz. 12:50 – Przejście z kościoła
Św. Jerzego na Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Darłowie (ul.
Wojska Polskiego) – pod obelisk
Pionierów Ziemi Darłowskiej.
� godz. 13 – Uroczystości pod
Obeliskiem – Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego: powitanie
przybyłych gości, przemówienia,
odsłonięcie i pobłogosławienie 
tablicy pamiątkowej, salwa hono-
rowa, złożenie kwiatów.

Turniej piłkarski
� 9 marca odbędzie się turniej
piłki nożnej z okazji Święta Pio-
nierów Ziemi Darłowskiej.
Organizatorem turnieju jest klub
MKS Darłovia Darłowo oraz
Królewskie Miasto Darłowo.
W sobotnich zawodach wystąpią:
Mechanik Bobolice ( 16. Miejsce
w Koszalińskiej Klasie Okręgowej),
LZS Kowalewice (2. Miejsce w Ko-
szalińskiej klasie A.), Darłovia Da-
rłowo (6. miejsce w Koszalińskiej
Klasie Okręgowej).
W trójmeczu każda z drużyn zagra
z przeciwnikiem jedna połowę po
45 min. 
Rozpoczęcie turnieju zaplano-
wane jest na godzinę 11 na sta-
dionie w Darłowie.

Nad samym morzem, 
w miejscu dawnego
domku ratownika 
w Darłówku Wschodnim
przy ul. Słowiańskiej,
powstaje nowoczesny
apartamentowiec.

– Prace dopiero niedawno ru-
szyły, ale wszystko ma być gotowe
jeszcze w tym roku – informuje Ire-

neusz Nawrocki, inwestor i wyko-
nawca tzw. aparthotelu Amon.

Będzie to nowoczesny, trzypię-
trowy budynek z dziewiętnastoma
mieszkaniami, podziemnym gara-
żem, szklaną elewację i oszkloną 
zewnętrzną windą widokową.
Wszystkie apartamenty będą mieć
tarasy z widokiem na morze, a zlo-
kalizowane na ostatniej kondy-
gnacji cztery dwupoziomowe pen-

thousy wyjście na taras na dachu.
Budynek będzie w pełni klimatyzo-
wany i wyposażony w internet 
w systemie wi-fi. 

– Zainteresowanie jest bardzo
duże. Trzy apartamenty już są
sprzedane – informuje Ireneusz Na-
wrocki. Zastanawiać może dlaczego
akurat taka bryła i taka lokalizacja? 

– Ma to być budynek odcho-
dzący od stereotypów, przeszklo-

ny, tak by nie zasłaniać tego, co jest
jego największym atutem – bezpo-
średniego widoku na morze – in-
formuje inwestor i dodaje, że to 
z pewnością nie jest jego ostatnia
inwestycja w mieście Króla Eryka.

– Marzy mi się w Darłowie hotel
z prawdziwego zdarzenia, z base-
nami, browarem, gabinetami spa,
strzelnicą, salami konferencyjnymi
– zapowiada wykonawca apartho-
telu. Warto dodać, że nie jest to
pierwsza tego typu inwestycja, bo
wykonawca  ma już na swoim
koncie m.in. budowę jednego z bu-
dynków kompleksu apartamen-
towo-hotelowego Sun & Snow Re-
sorts w Szklarskiej Porębie.

W skład tego kompleksu
wchodzą trzy budynki apartamen-
towe o łącznej powierzchni użyt-
kowej ok. 7500 mkw. oraz apar-
thotel o powierzchni około 6000
mkw. Obecnie zakończono budowę
pierwszego budynku.

Ta sama firma była również ge-
neralnym wykonawcą Parku Dino-
zaurów w Szklarskiej Porębie o po-
wierzchni 10 ha. Główną atrakcją
jest ścieżka edukacyjna, przy której
spotkać można ok. 70 naturalnej
wielkości figur dinozaurów. �

Szklany dom na Słowiańskiej

Fot. Inwestor



Od lipca mieszańcy
Darłówka płacić będą 
za śmieci w zależności
od zużytej wody. Reszta
darłowiaków zapłaci
ryczałt. Dla segregują-
cych przewidziano 
zniżki! 

26 lutego radni w Darłowie
przyjęli uchwałę w sprawie wy-
boru metod ustalenia opłaty za
śmieci i wysokości tych opłat. 

Opłata śmieciowa w Darłówku
dla mieszkańców, którzy zadekla-
rują segregowanie odpadów będzie
wynosiła 4,50 zł miesięcznie za
jeden metr sześcienny zużytej
wody. Ci, którzy śmieci nie będą
segregować zapłacą miesięcznie 
6 złotych.

– Wiadomo, że każda osoba zu-
żywa przeciętnie, statystycznie po-
dobną ilość metrów sześciennych
wody w ciągu miesiąca. Im więcej
osób mieszka w lokalu, tym więcej
produkują śmieci – wyjaśnia Wal-
demar Bonk, kierownik referatu
gospodarki komunalnej i mieszka-
niowej w darłowskim ratuszu. 

– Czułym miernikiem ilości osób
przebywających np. w domu go-
ścinnym czy pensjonacie jest ilość
zużytej wody. I to niezależnie od
tego czy takie osoby, np. turyści
są meldowani i zgłaszani, czy też
ktoś tego nie ujawnia – dodaje W.
Bonk.

Pozostali darłowiacy płacić będą
zryczałtowaną opłatę 14,30 złotych
miesięcznie od mieszkańca, gdy
śmieci będą segregowane. 19,30
złotych miesięcznie zapłacą ci,
którzy segregować nie zechcą. 

Dlaczego podatku śmieciowego
nie powiązano ze zużyciem wody
w całym mieście, zwłaszcza w in-
nych rejonach Darłowa, gdzie
latem mieszka wielu turystów?!
Okazuje się, że wprowadzenie tego
systemu wymaga ogromnych na-
kładów inwestycyjnych, wymiany
starych liczników zużycia wody,
często przebudowy instalacji.
Spółka miejska dostarczająca wodę
nie jest w stanie w krótkim czasie
wydać kilkuset tysięcy złotych na
takie inwestycje. Natomiast na do-
stosowanie Darłówka, gdzie tury-
stów jest najwięcej, do nowych

zasad powinno wystarczyć kilka
miesięcy.

– Chodzi o to, by za śmieci pro-
dukowane przez turystów zapła-
cili ci, którzy na tym najbardziej ko-
rzystają. A to są ośrodki wczasowe,
drobne pensjonaty i domy gościnne
wynajmujące kwatery – tłumaczy
burmistrz Arkadiusz Klimowicz. 
– Byłoby niesprawiedliwe, żeby
kwaterodawcy jedynie liczyli zyski,
a za śmieci ich gości zapłacił prze-

ciętny Kowalski mieszkający np. na
osiedlu w bloku czy w wieloro-
dzinnej kamienicy. Powiązanie
opłaty śmieciowej z ilością zużytej
wody w Darłówku jest sprawie-
dliwe. Kwaterodawca, zapłaci za
śmieci produkowane przez swoich
gości niezależnie od tego czy ma
kwaterę zarejestrowaną czy jak to
się czasami zdarza również nie
zgłaszaną w urzędzie – podsumo-
wuje burmistrz. �

Śmieci policzą z wodą
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Wspomnienie
o honorowym
obywatelu 
Darłowa

23 stycznia zmarł 
w Warszawie prymas
senior kardynał Józef
Glemp.

Urodził się 18 grudnia 1929 roku
w Inowrocławiu. Podczas okupacji
niemieckiej pracował jako robotnik
przymusowy w niemieckim 
gospodarstwie rolnym. Święcenia
prezbitariatu otrzymał 25 maja 1956
roku w bazylice prymasowskiej 
w Gnieźnie.  

7 lipca 1981 roku papież Jan
Paweł II mianował go arcybi-
skupem metropolitą warszaw-
skim, jak również arcybiskupem
metropolitą gnieźnieńskim, co 
wiązało się z przyznaniem god-
ności Prymasa Polski. 

Otrzymał tytuł honorowego
obywatela wielu miast, m.in. War-
szawy, Inowrocławia, Mogilna,
Żnina, Darłowa, Miechowa, Pia-
stowa i Łowicza oraz Castel San-
t’Elia i Codropio we Włoszech.
Tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Darłowa wraz z kluczami
do bram otrzymał w roku 1995
podczas pobytu w Darłowie na 
50-lecie działalności darłowskich
Franciszkanów. Uchwała nadająca
tytuł Honorowego Obywatela 
Darłowa Prymasowi była jedną 
z pierwszych tego typu uchwał 
w Polsce. �

Potrzebna 
interwencja?
Dzwoń: 
94 314 34 97
Średnio 5-6 razy dziennie wzywani
są strażnicy miejscy w Darłowie.

Patrole wysyłane są najczęściej do

zaśmieconych miejsc, aktów wan-

dalizmu, kłótni sąsiedzkich i ro-

dzinnych, ale podejmują tez inter-

wencje związane z nieprzestrze-

ganiem przepisów drogowych, za-

kłócaniem spokoju, czy znęcaniem

się nad zwierzętami.

W minionym roku dzięki inter-

wencjom strażników: ujęto kłu-

sowników, dilerów narkotyków,

przestępców, zmniejszyła się ilość

nielegalnych wysypisk. Strażnicy

prowadzą też kontrole, które przy-

czyniają się do zmniejszenia liczby

osób spożywających alkohol 

w miejscach publicznych. Poza tym

biorą też udział w kampaniach

prozdrowotnych i edukacyjnych

oraz prowadzimy monitoring osób

bezdomnych.

Warto przypomnieć, że już w XIV

wieku w Darłowie podobnie, jak 

w innych miastach i krajach utwo-

rzono straż miejską. Potrzebę taką

widział również Naczelnik Państwa

Józef Piłsudski, który w 1919 roku

dekretem powołał straż miejską

podlegającą samorządom a nie

władzom centralnym. Obecna Straż

Miejska w Darłowie została utwo-

rzona 26 lutego 1993 roku. �

W Darłowie obchodzono
Dzień Kombatanta. 
– Nie zapomnimy, że
walczyliście o wolność 
i niepodległość – zapew-
niali organizatorzy.

W świetlicy Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej w Da-
rłowie odbyło się uroczyste spo-
tkanie z tegorocznymi jubilatami
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych. 

Wszystkich przybyłych ser-
decznie powitał Kazimierz Kuli-
gowski przewodniczący Miejsko-
-Gminnego zarządu ZKRP i BWP.
Tradycją tych spotkań stało się uro-
czyste wręczenie jubileuszowych
dyplomów wystawionych przez

Zarząd Główny Związku Komba-
tantów RP z podpisem gen. dyw.
Wacława Szklarskiego. W tym roku
włodarz Darłowa uhonorował 
jubilatów dodatkowo specjalnymi
medalami wybitymi na okoliczność
siedemsetlecia drugiej lokacji
miasta Darłowo.

Dyplomami i medalami uhono-
rowano: ppor. Władysława An-
dryszczuka – 85 lat; por. Ryszarda
Chaleckiego (90 lat); por. Józefa
Duszę (90 lat); por. Michała Hacuro
(95 lat); por. Zygmunta Jeża (90 lat);
por. Stefana Kontowskiego (90 lat);
por. Annę Wychowałek (90 lat);
por. Wacława Węglińskiego (90
lat); Ryszarda Sochę (90 lat), por.
Czesława Rębaka (85 lat), ppor. Ka-
tarzynę Niegoda (90 lat), por. Al-

bina Lemańczyka (90 lat); por. Ka-
zimierza Kuligowskiego (85 lat);
por. Alojzego Andrysa (85 lat). 

Niestety, zdrowie nie wszyst-
kim pozwoliło osobiście odebrać
dyplomy i medale. �

Życzenia dla kombatantów

Świetna informacja 
dla mieszkańców 
i turystów.

Sukcesem zakończyły się roz-
mowy między darłowskim samo-
rządem a Kołobrzeską Żeglugą 
Pasażerską. W ich efekcie po dwu-
letniej przerwie wznowione zo-
stanie połączenie darłowskiego
portu z Nexo na duńskiej wyspie
Bornholm.

–  Udało się przekonać Koło-
brzeską Żeglugę Pasażerską, która
od wielu lat obsługuje połączenia
Kołobrzegu z Bornholmem, aby uru-
chomiła też rejsy z naszego portu 

– cieszy się burmistrz Arkadiusz Kli-
mowicz. –  W niedługim czasie usta-
lone zostaną szczegóły – dodaje
Magda Burduk, szefowa biura pro-
mocji miasta. Ale już dziś wiadomo,
że z Darłowa będzie można wy-
pływać w każdy czwartek w lipcu 
i sierpniu. Bilet będzie najprawdo-
podobniej kosztował 160 złotych.

–  Wznowienie połączenia z
Bornholmem jest ściśle powiązane
z budową nowego terminala pa-
sażerskiego w porcie – dodaje kie-
rownik referatu inwestycji To-
masz Breszka, a dyrektor Zarządu
Portu Darłowo – Waldemar Śmi-
gielski – zapewnia, że port zadba
o sprawną obsługę połączenia, 
realizowanego przez katamaran
Jantar, który może jednorazowo
przyjąć na pokład 288 osób. �

Latem na Bornholm!

Wstępnie ustalono, że widoczny na zdjęciu katamaran Jantar będzie wypływał
z Darłowa w każdy czwartek w lipcu i sierpniu.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

o której mowa w § 1 pkt 1 (Darłówko – dop. red.)  w wysokości 6,00 zł mie-

sięcznie za 1 m3 zużytej wody. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, o której mowa w § 1 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i od-

bierane w sposób selektywny w wysokości 4,50 zł miesięcznie za 1 m3 zu-

żytej wody. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

o której mowa w § 1 pkt 2 (pozostała część Darłowa – dop. red.) w wyso-

kości 19,30 zł miesięcznie od mieszkańca. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, o której mowa w § 1 pkt 2 (pozostała część Darłowa – dop. red.), je-

żeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wy-

sokości 14,30 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jazda
Nadmorską

Zakończono budowę,
przeprowadzono odbiór
techniczny i uzyskano
pozwolenie na użytko-
wanie ulicy Nadmorskiej
w Darłówku Zachodnim.
Wydano na nią 9 mln zł.

Ulica Nadmorska, zbudowana
na koronie wału przeciwpowo-
dziowego, umożliwia bezpośredni
dojazd do dolnej części portu ry-
backiego od ul. Lotników Mor-
skich. Szeroka, siedmiometrowa
jezdna ciągnie się na długości 1328
m, a równolegle do drogi biegnie 
3 metrowy chodnik i ścieżka rowe-
rowa. 

– Ulica odciąży także ruch tury-
styczny w Darłówku Zachodnim.
Ponadto budowa drogi z oświetle-
niem i kanalizacją umożliwia 
dojazd do posiadanych przez
miasto atrakcyjnych działek, które
wkrótce staną się łakomym
kąskiem dla inwestorów –  zapo-
wiada Arkadiusz Klimowicz  oży-
wienie tej części miasta. Większość
z 9 mln zł darłowski samorząd po-
zyskał z Europejskiego Funduszu
Rybackiego i budżetu państwa.
Przy okazji wykonano tymcza-
sowy łącznik między ulicą Nad-
morską, a osiedlem w Darłówku
Zachodnim. �
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Darłowskie w  
Bale charytatywne stały się tradycją darłowskiego       
jących pomocy otrzymuje wsparcie materialne i wi      
ludzi w potrzebie łączy środowiska i pokolenia, sta      

55 tysięcy zasili konto
Domu Hospicyjno-
Opiekuńczego Caritas
im. Biskupa Czesława
Domina. To plon siód-
mego już balu charyta-
tywnego, na którym
bawiło się 130 gości.
Gwiazdą wieczoru była
Izabela Trojanowska. 

– Tegoroczny bal, połączony 
z licytacją i sprzedażą cegiełek za-
owocował 55 tysiącami złotych 
– poinformowała Joanna Klimo-
wicz, jedna z organizatorów balu,
który odbył się 26 stycznia w Ho-
telu Lidia Spa & Wellness. Do tej
pory na wszystkich imprezach or-
ganizowanych na rzecz hospicjum
zebrano ponad 500 tys. zł.  

W trakcie balu odbywały się li-
cytacje podarowanych przed-
miotów i sprzedaż cegiełek. Dzięki
temu konto hospicjum zasilone 
zostanie znacznymi kwotami. Re-
kordowe stawki wylicytowano za
m.in.: obraz Słoneczniki – podaro-
wany przez posła i sekretarza stanu
w ministerstwie środowiska Stani-
sława Gawłowskiego, który za 7
tys. zł  kupił darłowski przedsię-
biorca Krzysztof Bobrowski, 5500
zł zapłacił Marek Wojniusz (współ-
właściciel darłowskiej stoczni) za
figurę Jana Pawła II podarowaną
przez kardynała Kazimierza Nycza.
Za 5000 zł Krzysztof Bastek z Ko-
szalina wylicytował popiersie Jana
Pawła II podarowane przez kmdr
Wiesława Cupera. 

Andrzej Mączka ze Szczecina
kupił za 5,5 tys. zł i przekazał do
hospicjum obraz przedstawiający
katedrę św. Jakuba w Szczecinie
(dar kardynała Kazimierza Nycza).
2,5 tys. zł zapłacił za ciupagę (dar

biskupa Edwarda Dajczaka) Ry-
szard Mroziński, prezes Bałtyckie-
go Banku Spółdzielczego w Da-
rłowie, 3 tys. zł kosztowała ikona
przedstawiającą Miłosiernego Sa-
marytanina – dar dyrektora Caritas
Polska Mariana Subocza kupił Wło-
dzimierz Olszewski, przedsiębiorca
ze Sławna. Burmistrz Darłowa Ar-
kadiusz Klimowicz podarował
medal jubileuszowy 700-lecia
miasta Darłowo i mozaikę przed-
stawiającą herb Królewskiego
Miasta Darłowa. Mozaikę kupił
przedsiębiorca, deweloper Ireneusz
Nawrocki za kwotę 3000 zł, a medal
siedemsetlecia miasta Darłowa 
nabyto za 1000 złotych.

130 gości przybyłych do sali ba-
lowej nadmorskiego hotelu Lidia
powitali: ks. biskup Edward Daj-
czak, wiceminister środowiska Sta-
nisław Gawłowski, starosta po-
wiatu sławieńskiego Wojciech
Wiśniowski oraz organizatorzy
balu: Joanna Klimowicz, dyrektor
domu hospicyjno-opiekuńczego ks.
Krzysztof Sendecki i Danuta Woź-
niak. Gwiazdą wieczoru była Iza-
bela Trojanowska. Konferansjerem 
i prowadzącym licytacje był Robert
Bochenko, a do białego rana grał ze-
spół muzyczny „ON-OFF”. Izabela
Trojanowska   poprowadziła licyta-
cje białego misia, którego sprzedano
za 4 tys. zł. Pieniądze zostaną prze-
kazana na operację w Hiszpanii
chorej Amelii Lauren – 7-letniej
dziewczynce ze Sławna.

– Dzięki hojności sponsorów i
uczestników balu  jedyna taka pla-
cówka w powiecie sławieńskim
wzbogaci się o nowy sprzęt, a część
pieniędzy zostanie przeznaczona
na urządzenie ogrodu  otaczającego
hospicjum – podziękował ks.
Krzysztof Sendecki. �

Wsparcie 
dla hospicjum

Patroni tegorocznego
balu: 
biskup Diecezji Koszalińsko-Koło-

brzeskiej Edward Dajczak, bur-

mistrz miasta Darłowo Arkadiusz

Klimowicz, dyrektor Caritas Polska

ks. Prałat Marian Subocz, starosta

sławieński Wojciech Wiśniowski.

SPONSORZY 
Seni z Torunia – producent wyrobów dla o      

lińska, Arkadiusz Klimowicz, Tomasz Bobin       

tarski, Dariusz Kos, Adam Wakulicz, Danu      

kmdr Wiesław Kusalewicz, Patrycja Walk       

mann, Piotr Ebel, Danuta i Zbigniew Wyso       

Zapotoczny, Ewa i Zbigniew Dyczko, Kryst       

Cuper, Tomasz Koczan, Krystyna i Andrze       

i Adam Dziedzina, Grażyna i Ryszard Karp      

dwiga Krakowska, Anna Jedlińska, Jarosław      

Burduk, Jolanta i Zbigniew Iwko, Anna Ła      

gusław Bagnuccy, Agnieszka i Robert Luśn       

Iwona Kęsy, Marian i Iwona Majewscy,      

bowscy, Jolanta i Andrzej Struś, Krzysztof      

chosław Cybart, Zdzisław Piątkowski, Sto       

Art, Tadeusz Jędrzejczyk – Drobdar, Hote       

„Kruk”, Port – Fisch Jan Omylak i Zbigniew 
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 wielkie serca 
      życia społecznego. Dzięki nim wiele osób potrzebu-

      iarę w bezinteresowność ludzi. Inicjatywa wspierania
       jąc się wspaniałym darłowskim zwyczajem. 

 
       osób z chorobami urologicznymi, Elżbieta Kar-

    , Andrzej Głębocki, Radio Koszalin, Piotr Zien-
     ta i Mariusz Urbanowicz, Ireneusz Nawrocki,

    ków, Tomasz Lis, Ewa Winnicka, Halina Stolt-
      occy, Krzysztof i Monika Cybulscy, kapelan Jan

     tyna i Zbigniew Różańscy, Barbara i Wiesław
     ej Niedzielscy, Piotr i Grzegorz Zimoch, Elena

      ińscy, Marzena i Tomasz Wojciechowscy, Ja-
    w Sasin, Jadwiga i Henryk Ukleja, Magdalena

      awrow, Beata Kaczanowicz, Małgorzata i Bo-
     ia, Barbara i Mariusz Szubert, Alicja Wojczuk,

      Beata Kowalczyk, Wanda i Tadeusz Jaku-
      Bańkowki, Agnieszka Pinkowska, Halina i Le-
    cznia Darłowo M&W, Zbigniew Kuchta – Pol-

     l Lidia, Premium Seafood sp. zoo, księgarnia
       w Owczarek.

Ponad 20 tysięcy złotych zasili
konto darłowskiego Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych. To
efekt licytacji i zbiórki pieniędzy
podczas XV balu charytatywnego.

11 lutego się w Bursztyn Medical Spa & Well-
ness w Bobolinie bawiło się 130 osób. Zabawa
była jednak tylko pretekstem do pomocy, której
od kilkunastu lat w tak niecodzienny sposób
udzielają dziennemu ośrodkowi wsparcia, 
z którego korzysta kilkudziesięciu niepełno-
sprawnych. 

– To właśnie wy, Drodzy Państwo, jesteście
tymi najlepszymi i cudownymi ludźmi, którzy
od 15 lat razem z nami tworzycie historię 
i wspomnienia... – rozpoczęła Marzena Górzyń-
ska, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych, dziękując zebranym w szla-
chetnym celu osobom. Witając gości podzię-
kowała za okazane wsparcie finansowe i rze-
czowe, wyrazy dobroci i chęci niesienia po-
mocy potrzebującym niepełnosprawnym, po-
dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji balu.

Kilkunastoletnią tradycją jest kwesta prowa-
dzona w czasie zabawy. W tym roku uzyskano
dzięki temu 20 tys. zł. Lista wystawionych na li-
cytację darów była przebogata. Były tam m.in.:
medal okolicznościowy na 700 lat Miasta Da-
rłowo, weekend w domku w Krągu z koszem
piknikowym i winem, tabakiera z rogu opra-
wiona srebrem z miętową tabaką zdobiona oko-
licznościowym napisem, oryginalny bukiet
kwiatów, książka Roberta Sowy „Życie kocha
jeść” z żakietem kucharskim, piłka do piłki
ręcznej z autografem Artura Siódmiaka, ko-
szulka kolarska, obrazek pastelowy, markowe
wino, kosz wyrobów z dziczyzny z chlebem na
zakwasie i staropolskim trunkiem, album „Da-
riusz Michalczewski – Tiger – Power is Back”. A
licytowano ostro! Najwyższą kwotę – 3,7 tys. zł
uzyskały dwie stuletnie figurki, które trafiły do
państwa Lilli i Bronisława Kendziów.

Po zlicytowaniu piłki ręcznej podarowanej
przez Artura Siódmiaka, Adam Kasprzyk – re-
porter TVN24, a tego wieczoru konferansjer 
w bezpośredniej telefonicznej rozmowie ze spor-
towcem podziękował za serce. Zawodnik obiecał
w przyszłości wspierać nasze poczynania. 

Dużym powodzeniem cieszyła się sprzedaż
walentynkowych lizaków. Wszystkie losy brały
udział w losowaniu kilku nagród głównych,
m.in.: rejsu wędkarskiego dla dwóch osób, 
zestawu piknikowego, torby podróżnej, kurtki
przeciwdeszczowej, kalendarzy.

W trakcie balu odśpiewano „Sto lat!”
wszystkim pracownikom Dziennego Ośrodka,
którzy od 15 lat z wielkim zaangażowaniem
podejmują trud pracy z niepełnosprawnymi
podopiecznymi.

– Wszystkie pieniądze uzyskane podczas
balu przeznaczone zostaną na bieżącą dzia-
łalność naszego Ośrodka, w którym z różnych
form pomocy korzysta na co dzień 28 pod-
opiecznych. Doposażenie w sprzęt do rehabi-
litacji i terapii manualnej pomoże niepełno-
sprawnym osiągnąć postęp w rozwoju na
miarę indywidualnych możliwości oraz 
zwiększyć efektywność naszej pracy. Ponadto
dodatkowe fundusze umożliwią istnienie
Ośrodka, zabezpieczając najpotrzebniejsze
wydatki, z którymi borykamy się na co dzień
– dziękowała Marzena Górzyńska wszystkim,
którzy zaszczycili bal swoją obecnością. �

Nie wiń za nic 
nikogo w swoim

życiu,
Dobrzy ludzie dają
szczęście,
Źli – doświadczenie,
Najgorsi ludzie dają
nam dobre lekcje,
A najlepsi – piękne 
wspomnienia...

„

„

Pamiętają o niepełnosprawnych 

DZIĘKUJEMY:
Halinie i Edwardowi Ślepkom Bursztyn Medical Spa & Wellness Bobolin,
Dariuszowi Szwajcerowi – kierownikowi Bursztyn Medical Spa & Wellness
Bobolin, Lilli i Bronisławowi Kendziom – Delikatesy „Bato”, Wiesławie i Pio-
trowi Masłowskim – „Ericus” Darłowo, Przyjaciołom z Bytowa, Firmie
„Astro” z Verl w Niemczech, Józefowi Chruszczowi – Usługi Transportowe,
Arkadiuszowi Klimowiczowi – Burmistrzowi Miasta Darłowo, Arturowi 
Siódmiakowi – reprezentantowi Polski w piłce ręcznej, Mirosławowi Omy-
lakowi, Zdzisławowi Piątkowskiemu – Zakład Produkcyjno-Handlowy
„Darpol”, Januszowi Omylakowi, Zbigniewowi Owczarkowi – „PortFish”,
Piotrowi Pasierbkowi, Mariuszowi Grzebieniowi, Barbarze i Mariuszowi
Szubertom, Magdzie Burduk – „Photographers”, Bartoszowi Rozmary-

nowskiemu, Patrycji i Krzysztofowi Walków, Ewie i Mieczysławowi Bojke,
Dorocie Gronostaj – TowarzystwoUbezpieczeniowe „AXA” Oddział 
Koszalin, firmie „Limito” z Gdańska, Centrum Wyposażenia Gastronomii
„Klimatex” w Kołobrzegu.
Dziękujemy za pyszne domowe ciasta, które na bale wypiekają dla nas 
od lat: Monice Chruszcz, Jadwidze Gacia, Marzenie Leissa, Agnieszce 
Pióreckiej, Zofii Sydoruk, Aldonie Szewczyk, Stanisławie Walczak.
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zechcieli wesprzeć nasze działania
na rzecz osób niepełnosprawnych z całego powiatu sławieńskiego.
Do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnym XVI już balu!

Grał zespół muzyczny „CARO” z Koszalina. Imprezę prowadził Adam 
Kasprzyk – reporter telewizji TVN.
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Darłowskie Centrum
Wolontariatu odniosło
ogromny sukces. 

Podczas uroczystej gali w War-
szawie podsumowującej Program
Działaj Lokalnie VII – Dorota Ku-
riata – prezes Darłowskiego Cen-
trum Wolontariatu odebrała trzy,
znaczące wyróżnienia. Pierwsze 
– za Projekt SAMI. Teledysk da-
rłowskich wolontariuszy uznany
został za świetną kampanię pro-
mocyjną, dobrą praktykę, wyzwa-
lającą pozytywną, społeczną
energię. Nagrodę pieniężną, 
w kwocie 10.000 zł, Dorocie Ku-
riacie wręczył Paweł Łukasiak 
– prezes Akademii Filantropii 
w Polsce. Drugie wyróżnienie, 
w tej samej kwocie przyznano do-
brej praktyce pn.: Wędrując po po-
wiecie sławieńskim z programem

Działaj Lokalnie – za stałą rubrykę
w lokalnej gazecie – Obserwator
Lokalny.  Łącznie sumą 20.000 zł 
– zostanie zasilone konto darłow-
skiego stowarzyszenia, które nie-
jednokrotnie udowodniło, że re-
alizowane przez nie akcje są
strzałem w dziesiątkę.

Ostatnia nagroda – przyznana
została w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Opowiedz”, dla OSP Male-
chowo w kategorii – miejsce. Stra-
żacy otrzymali dofinansowanie 
w ramach programu Działaj Lo-
kalnie. W 2012 roku wyremonto-
wali swoją jednostkę, nadając jej no-
woczesny wygląd. Przygotowali,
krótki film z autorskim podkładem
muzycznym (to z pewnością miało
ogromny wpływ na wygraną) 
i zdobyli 1.200 zł oraz tytuł Zwycię-
zców „opowiedz” za opowiedzenie
swojego projektu. �

20 tysięcy 
dla wolontariuszy Każdy z nas może prze-

kazać 1 proc. swojego
podatku na rzecz
darłowskich organizacji
pożytku publicznego.

Złotówka przekazana na cele
społeczne przynosi wielokrotnie
większy pożytek, aniżeli ta sama
złotówka wydana na ten sam cel 
w firmie, samorządzie, czy w pań-
stwie. Dlatego tak ważne jest
wspieranie organizacji pożytku 
publicznego, szczególnie tych dzia-
łających w naszym mieście. Jedną 
z najbardziej popularnych i naj-
prostszych metod wsparcia jest
przekazanie 1 proc. podatku, na co
mamy czas do końca kwietnia.

Aby przekazać 1 proc. podatku
na rzecz darłowskich OPP należy
wybrać organizację z wykazu,
który publikujemy i uwzględnić jej
dane przy rozliczeniach za 2012 rok
w (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28,
PIT-38). Wystarczy wpisać do ze-

znania podatkowego tylko jej
numer KRS.

Wykaz darłowskich organizacji
pożytku publicznego wraz z ich
stronami w internecie:

� Stowarzyszenie Osób Niepe-
łnosprawnych Ich Rodzin i Przyja-
ciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej 
i Gmin Ościennych, numer KRS: 
0000056806      
http://dziecidort.blogspot.com  

� Darłowskie Centrum Wolon-
tariatu, numer KRS: 0000271921     
http://www.wolontariat.com.pl

� Klub Amazonki w Darłowie,
numer KRS: 0000235486
http://amazonkidarlowo.pl 

� Polski Związek Niewidomych
Okręg Zachodniopomorski, numer
KRS: 0000029381 z dodatkową in-
formacją: PZN KOŁO TERENOWE
W DARŁOWIE    
http://www.pznoz.pl

�Koszaliński Okręgowy Zwi-
ązek Piłki Nożnej, numer KRS:
0000111283 z dodatkową infor-
macją: MKS DARŁOVIA   
http://www.darlovia.darlowo.pl

� Caritas „pomagam bliźniemu”,
numer KRS: 0000274950 z dodat-
kową informacją 
http://www.hospic jum-dar-
lowo.pl/

Przy okazji zachęcamy pozo-
stałe organizacje pozarządowe do
dokonania stosownych zmian 
w swych statutach i odzwiercie-
dlenia tych zmian w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, po to, aby stały
się również OPP. �

Darłowiaku, wspieraj swoich

17 lutego, po raz piąty,
wolontariusze z Darłowa
i okolic obchodzili swoje
święto. Za bezintere-
sowny wysiłek spotkała
ich nagroda, choć naj-
większą jest uśmiech
tych, którym pomagają! 

Gala Wolontariatu odbyła się 
w kinie Bajka, które pękało 
w szwach. Imprezę poprowadziła
wolontariuszka Klaudia Wojcie-
chowska. Przypomniała, że zaczęło
się od szkolnego klubu wolonta-
riusza i utworzenia Darłowskiego
Centrum Wolontariatu. Później
wszystko potoczyło się szybko i za-
dziwiająco sprawnie. 

Na gali wolontariatu pojawiły
się wszystkie szkolne kluby wo-
lontariusza:  Szkolny Klub Wolon-
tariusza przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Darłowie „Pomocna dłoń”,
Szkolny Klub Wolontariusza przy
Zespole Szkół Społecznych w Da-
rłówku, Szkolny Klub Wolonta-
riusza przy Miejskim Gimnazjum
imienia Stanisława Dulewicza 
w Darłowie „Esperanza”,  Szkolny
Klub Wolontariusza przy Zespole
Szkół w Dąbkach, Szkolny Klub
Wolontariusza przy Zespole Szkół
Morskich w Darłowie, Szkolny
Klub Wolontariusza przy Zespole
Szkół im. Stefana Żeromskiego 
w Darłowie „Promyk nadziei”,
Szkolny Klub Wolontariusza przy

Zespole Szkół Społecznych w Kor-
linie, Szkolny Klub Wolontariusza
przy Szkole Podstawowej w Sta-
niewicach. W 2012 roku dołączyły
także nowe kluby: wolontariusze 
z Przedszkola nr 2 w Darłowie two-
rzący „Koniczynki”, Szkolny Klub
Wolontariusza działający przy Ze-
spole Szkół  Społecznych w Jeżycz-
kach oraz najstarsi wolontariusze
miasta z Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 
w Darłowie. Nowością jest także
wolontariat pracowniczy w Stoczni
Darłowo. 

Najważniejsze programy i pro-
jekty realizowane na terenie po-
wiatu sławieńskiego w 2012 roku
to: Działaj Lokalnie, program sty-
pendialny Wolontariusz z pasją,
Pogotowie naukowe, akcja „Łatwo
pomagać” oraz punkt Pośred-
nictwa Pracy Wolontarystycznej.

Prezes Darłowskiego Centrum
Wolontariatu Dorota Kuriata po-
dziękowała wszystkim wolontariu-
szom za ich całoroczną działalność
i wręczyła im drobne upominki.
Było wiele było podziękowań 
i słów uznania, ale przecież to je-
dyny dzień w roku, kiedy podsu-
mowują swoją bezinteresowną
pracę i dzielą się doświadczeniami. 

– Najbardziej cieszy to, że z roku
na rok jest nas coraz więcej i coraz
więcej się dzieje! – podsumowali
wolontariusze. �

– Łącznie mamy 
22 łóżka, z czego 11
przeznaczyliśmy dla
pacjentów objętych 
darmową opieką 
– mówił ksiądz Krzysztof
Sendecki, dyrektor
darłowskiego hospicjum,
podczas Diecezjalnego
Dnia Chorych.

Dzień pamięci o ludziach naj-
bardziej potrzebujących naszego
wsparcia zorganizowano w Da-
rłowie po raz pierwszy. Tego dnia
w hospicjum odbyła się msza
święta, którą poprowadził biskup
Edward Dajczak. – Dzisiejszy
dzień jest dniem, w którym trzeba
pamięć miłości chronić, rozwijać 
i dzielić się nią. Chcę w tej mszy
miłością ogarnąć wszystkich,
którzy troszczą się w tym szcze-
gólnym domu. Wszystkich, którzy
w jakikolwiek sposób wspierają
hospicjum i tworzą w nim klimat
domu miłości – mówił biskup pod-
czas mszy, a następnie spotkał się 
z pacjentami.

Tego samego dnia w Ośrodku
Wypoczynkowym „Korsarz”, w
Darłówku wschodnim, odbyła się

konferencja, z prelekcją otwiera-
jącą pt. „Idź, i ty czyń podobnie!”
(było to hasło orędzia Benedykta
XVI na Światowy Dzień Chorego).
Punktem centralnym był wykład
ks. dr. Piotra Krakowiaka pt. „Za-
trzymać się przy chorym czło-
wieku”. Ksiądz Krakowiak pod-
kreślał, że hospicjum to nie
umieralnia, jak wielu sądzi, ale też
życie. Słowem podsumowującym
zakończył burmistrz Darłowa Ar-
kadiusz Klimowicz, mówiąc o roli
samorządu w służbie społeczności
lokalnej i przypominając jak waż-
nym przedsięwzięciem była bu-
dowa domu hospicyjno-opiekuń-
czego.

Konferencja miała charakter
otwarty. Transmisje na zywo pro-
wadziła telewizja internetowa
„Dobre media” (www.dobre-
media.org)

Światowy Dzień Chorego zo-
stał ustanowiony przez papieża
Jana Pawła II 11 maja 1992 r. 
– w 75. rocznicę objawień fatim-
skich i w 11. rocznicę zamachu na
jego życie na placu św. Piotra w
Rzymie. Był obchodzony co roku
w którymś z sanktuariów maryj-
nych w różnych częściach świata. �

Hospicjum 
jest niezbędne

Biskup spotkał się z chorymi, a następnie wziął udział w konferencji.

Wolontariatu

V Gala
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Miasto podzieliło 
pieniądze na sport.

Osiem wniosków wpłynęło na
konkurs ofert z zakresu wspie-
rania i upowszechniania kultury
fizycznej. Komisja konkursowa
pod przewodnictwem Zbigniewa
Mielczarskiego – kierownika refe-
ratu oświaty i pomocy społecznej

w Urzędzie Miejskim przedsta-
wiła swoje propozycje burmi-
strzowi miasta, a wnioski zostały
zaakceptowane przez włodarza
miasta.

Dotacje dla klubów na zadania
do 30 czerwca 2013 roku: Miejski
Klub Sportowy Darłovia Darłowo 
– 58.960 zł, Uczniowski Klub Spor-
towy Orlik Darłowo – 8.040 zł, 

Darłowski Klub Sportowy Delfin 
– 2.500 zł, Klub Sportowy Stocznia
Darłowo M&W – 13.500 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Ashi-
hara Karate i Ju Jitsu – 2.000 zł, 
Darłowski klub OYAMA Karate 
– 2.000 zł, Klub Kolarski Ziemia 
Darłowska – 5.000 zł, Pływacki
Uczniowski Klub Sportowy Neon 
– 3.000 zł.

Pozostała rezerwa w wysokości
9 tys. zł przeznaczona będzie na
wspieranie i upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu w zakresie
siatkówki dziewcząt i chłopców.

Na początku drugiej połowy
2013 roku zostanie ogłoszony na-
stępny podobny konkurs dla da-
rłowskich klubów sportowych na
sumę 67 tys. zł. �

Prawie 60 tysięcy dla Darłovii

Getka 
z pucharem 
burmistrza

Kolejne zawody dowodzą,

że Darłowo staje się stolicą

wędkarstwa morskiego.

Od 15 do 17 lutego w Darłowie, pol-
skiej stolicy wędkarstwa morskiego,
rozgrywano Zawody Morskie z Kutrów
o Puchar Burmistrza Darłowa. Zawody
zaliczane są do klasyfikacji Grand Prix

Polski 2013. Podczas dwóch dni węd-
karskich zmagań, rywalizowało ze
sobą 65. wędkarzy z całej Polski, 
w tym jedna kobieta. Oficjalne ogło-
szenie wyników nastąpiło w niedzielę,
17 lutego w Ośrodku Wczasowym
Korsarz w Darłówku Wschodnim.
Tytuł najlepszego wędkarza oraz Pu-
char Burmistrza Darłowa – zdobył Ma-
riusz Getka, wielokrotny mistrz, ka-
pitan kadry narodowej, na co dzień
szef Koła Wędkarskiego PZW „Jesiotr”
ze Szczecinka. �

l
Zmiana siedziby.
Zaproszenie 
do współpracy.

Miejska Informacja Turystyczna
zmienia siedzibę i od kwietnia
wznowi swoją działalność. Nowe
biuro, o znacznie większej po-
wierzchni użytkowej (ponad 100
mkw.), będzie mieściło się przy ul.
Rynkowej 5.  Administratorem IT
Darłowo będzie Darłowska Lo-
kalna Organizacja Turystyczna 
w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej 
i Unieści, która działa na naszym
rynku od października 2012 roku.
Darłowski punkt IT będzie drugim
sieciowym punktem, w którym 
turysta będzie mógł zaczerpnąć 
informacji, wiedzy i porady.
Trwają jeszcze prace związane 
z uruchomieniem biura. 

Zachęcamy prowadzących dzia-
łalność gospodarczą związaną z tu-
rystyką, aby już teraz przekazywali

swoje materiały reklamowe, które
zostaną wyeksponowane nieod-
płatnie w nowej siedzibie IT.
Dzięki temu łątwiej trafią do po-
tencjalnych odbiorców.  Przeka-
zane materiały za pośrednictwem
DARLOT trafią również na kra-
jowe targi turystyczne w formie
ofertowej, których w najbliższym
planie wystawienniczym jest
cztery: Katowice, Warszawa, Wro-
cław i Gdańsk. 

Przypominamy, że zaintereso-
wani przystąpieniem do Darłow-
skiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej mogą pobrać kartę
deklaracji na stronie www.darlot.pl

Zapraszamy również hotelarzy 
i kwaterodawców do zaktualizo-
wania swoich danych w miejskiej
bazie noclegowej Miasta Darłowa.
Można to uczynić w Biurze Pro-
mocji Miasta Darłowa – Urząd
Miejski (pok. nr 1) lub telefonicznie
94 314 22 23 – nieodpłatnie. �

Informacja 
od kwietnia

Nagrody najlepszym wędkarzom wręczał burmistrz Arkadiusz Klimowicz.

Miasto i radio
zrobią festiwal

Darłowo i Radio Koszalin
podpisały porozumienie 

w sprawie współpracy przy pro-
dukcji i organizacji Bałtyk Festiwalu
Media i Sztuka. Festiwal odbędzie
się od 11 do 14 lipca 2013 roku.
Tegoroczna impreza, podobnie jak w
roku poprzednim, będzie podzielona
na dwie części. Pierwsza – to spo-
tkania z artystami i dziennikarzami
znanymi z telewizji i pierwszych stron
gazet. Część druga – muzyczna, pod-
czas której odbędzie się konkurs mu-
zyczny o Bursztynowy Mikrofon
Radia Koszalin oraz koncerty mu-
zycznych gwiazd.
– Dziś mogę już zdradzić, że na fe-
stiwalowych fotelach przed Termi-
nalem Sztuki w Darłówku zasiądą
między innymi Jurek Owsiak i  Zbi-
gniew Hołdys założyciel Perfectu 
legendarnego polskiego zespołu
rockowego – mówi Krzysztof
Walków, który koordynuje przygo-
towania do imprezy. – W zamku
Książąt Pomorskich swoje prace po-
każe Henryk Sawka, a na scenie wy-
stąpią uczestnicy konkursu i dwie
muzyczne gwiazdy. Jedną z nich
będzie zespół Nocna Zmiana
Bluesa.
Przypomnijmy. Ścisła współpraca
Darłowa i koszalińskiej rozgłośni
trwa już od poprzedniej edycji fe-
stiwalu w 2012 roku. W ramach
współorganizacji imprezy Radio Ko-
szalin zajmuje się stroną muzyczną
festiwalu – konkursem i koncertami
oraz prowadzi na żywo darłowskie
studio radiowe. Samorząd Dar-
łowski przygotowuje pozostałą
część – spotkania z aktorami, arty-
stami i dziennikarzami oraz spek-
takle teatralne. �

Darłowski Teatr
Komedia 7 marca 
wznawia swoją 
działalność. I zaczyna
od... tragedii!

7 marca o godz. 17 30 w kinie
„Bajka” będzie można zobaczyć
sztukę teatralną p.t. „Nasza klasa...
historia w X lekcjach” – opartą na
motywach jednego z najnowszych
polskich dramatów napisanych
przez Tadeusza Słobodzianka – dy-
rektora naczelnego i artystycznego
Teatru Dramatycznego im. G. Ho-
loubka w Warszawie. W ten sposób
działalność wznawia darłowski
Teatr Komedia, a to oznacza, że
wkrótce na scenie będziemy mogli
zobaczyć kolejne dzieła.

Reżyserii i scenografii tego am-
bitnego dramatu podjął się Paweł
Kozłowski-absolwent Uniwersytetu
Szczecińskiego i doktorant Aka-
demii Pomorskiej. Projektantem 
kostiumów jest: Alicja Balcerzak, 
a oprawą techniczną zajął się 
Robert Gorgol. Osoby dramatu: 
Rachelka – Monika Krzewińska;
Zocha – Katarzyna Duszyńska;
Dora – Alicja Balcerzak, Władek 
– Paweł Kozłowski, Jakub Kac 

– Krzysztof Szemraj, Heniek 
– Krzysztof Jóźwiak, Abram – Jakub
Skrzypczyński oraz Magdalena 
Polakowska, Andżelika Sawicka,
Sabina Smentek, Adam Soroko, 
Syriusz Sierań, Emil Redas.     

– Praca nad tym spektaklem 
wymagała wyważonego smaku.
Temat jest mocny, a jego ujęcie –
kontrowersyjne – mówi Paweł Ko-
złowski, reżyser. – Z tego względu
inscenizacja jest bardziej poetycka,

niż realistyczna, operuje sugestią,
nie konkretem. Scenografia i chore-
ografia bazują na jednym pomyśle,
aby na scenie przedmioty grały na
równi z ludźmi. Dzięki temu osią-
gamy efekt światów równoległych

– maleńkiej szkolnej klasy, która za-
mienia się nagle w ogarniętą wojną
Polskę, a może nie tylko Polskę.

Warto dodać, że za pierwowzór
darłowskiej sztuki Tadeusz Słobo-
dzianek otrzymał Nagrodę Lite-
racką Nike 2010, a jego sztuka na-
wiązuje do zbrodni w Jedwabnem.
Opowiada dzieje Polaków 
i Żydów, przed wojną uczniów
jednej klasy szkolnej w miasteczku
przypominającym Jedwabne. Akcja
rozpoczyna się w roku 1925 i trwa
po współczesność. Nasza klasa
przedstawia w dziesięciu epizo-
dach historię grupy szkolnych
przyjaciół na tle wielkich wydarzeń
historycznych w XX-wiecznej
Polsce. Relacje polsko-żydowskie
ukazane są z perspektywy dzieci,
które w wojennych realiach szyb-
ciej dorastają. 

Sztuka trwa dwie godziny z
jednym antraktem. Całemu teatral-
nemu przedsięwzięciu patronuje
Darłowski Ośrodek Kultury im. Le-
opolda Tyrmanda. Premiera Naszej
Klasy odbyła się 23 września 2009
roku w Royal National Theatre 
w Londynie. Od 16 października
2010 Nasza klasa jest wystawiana 
w warszawskim Teatrze na Woli. �

Musisz to zobaczyć! 
Nasi aktorzy na scenie

Próby do spektaklu trwają już od kilku tygodni.

l
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Pieniądze 
na wystawę

W poniedziałek 25 lutego 
w Szczecinie członkowie za-
rządu Województwa Zachod-

niopomorskiego Anna Mieczkowska 
i Jarosław Rzepa oraz dyrektor Mu-
zeum Zamek Książąt Pomorskich 
w Darłowie Jerzy Buziałkowski podpisali
umowę o dofinansowaniu wystawy
„Dirlov-Rügenwalde-Darłowo. Miasto
nad Bałtykiem”. Wystawa realizowana
ze środków Darłowskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej przez darłowskie muzeum
będzie kosztowała 302.036 zł (netto,
bez podatku VAT), z czego 256.433 zł
to środki DLGR, 40.000 dotacja Miasta
Darłowo i 5.603 zł dotacja Starostwa
Powiatowego. Pomysłodawcą wy-

stawy jest Jerzy Buziałkowski. Autorem
scenariusza i kuratorem wystawy jest
Konstanty Kontowski, a za przygoto-
wanie wniosku odpowiadała Lidia
Wróblewska.
Wystawa będzie eksponowana w
skrzydle zachodnim zamku. Jej
otwarcie planowane jest pod koniec
roku i ma być połączone z przypada-
jącą w tym roku 90. rocznicą mu-
zeum w Darłowie.

12 wniosków
Darłowska Lokalna Grupa Ry-
backa będzie wkrótce dzielić
unijne dotacje. O pieniądze

walczy 12 projektów. Gdyby zreali-
zować wszystkie dwanaście pomysłów,
to trzeba by je dofinansować kwotą

prawie miliona złotych. W konkursie
dostępna do podziału jest kwota o po-
łowę mniejsza. Jakie projekty otrzy-
mają dofinansowanie zadecyduje
wkrótce 25. osobowy komitet stowa-
rzyszenia złożony w połowie z ry-
baków. Oto lista wnioskodawców 
i proponowanych przez nich zadań 
z podaną w nawiasie kwotą wniosko-
wanego dofinansowania: 1. Jolanta
Turkowska – Realizacja cyklu repor-
taży telewizyjnych pt. „Gminy zależne
od rybactwa” (136.166 zł); 2. Jerzy 
Buziałkowski – Modernizacja portalu
internetowego www.galeriadarlowo.
pl (31.434 zł) 3. Darłowska Lokalna 
Organizacja Turystyczna w Dorzeczu
Wieprzy, Grabowej i Unieści – DarLOT
– nowoczesny system promocji re-
gionu (90.747 zł); 4. Stowarzyszenie

Kultury Fizycznej Piłkarki Klub Spor-
towy Wiekowianka Wiekowo – utwo-
rzenie i prowadzenie szkółki piłkarskiej
dla dzieci i młodzieży w Wiekowicach,
powiat sławieński (27.592 zł) 5. Okręg
Koszaliński Polskiego Związku Wędkar-
skiego – rekultywacja i budowa stano-
wisk wędkarskich stawu „Inkula” 
w miejscowości Darłowo (39.700 zł);
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Warsz-
kowa – Zagospodarowanie i wyposa-
żenie placu rekreacyjnego przy świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości
Warszkowo w gminie Sławno (88.214
zł); 7. Wspólnota Mieszkaniowa „Nie-
ruchomości”  przy ul. Powstańców
Warszawskich 51 i Rynkowej 2 w Da-
rłowie – remont elewacji zabytkowego
budynku mieszkalno-usługowego
(49.900 zł); 8. Ochotnicza Straż Pożarna

w Osiekach, miasto i gmina Sianów 
– Przystań Wodna dla Żeglarzy nad je-
ziorem Jamno w Osiekach (60.000 zł);
9. Uczniowski Klub Sportowy Kometa 
– zakup sprzętu sportowego na po-
trzeby UKS Kometa Sianów (46.550
zł) 10. Darłowskie Centrum Wolonta-
riatu – Młodzieżowa Akademia 
Aktywności: Działamy Pomagamy
Rozwijamy się. Organizowanie Kół 
zainteresowań dla dzieci i młodzieży 
z terenu DLGR (200.000 zł); 11. Fun-
dacja „Dziedzictwo” – przygotowanie
do zwiedzania i oznakowanie stano-
wiska archeologicznego Wrześnica 16
oraz utworzenie miejsca odpoczynku
dla turystów (84.312 zł); 12. Jan
Krzysztof Górski – Utworzenie Regio-
nalnej Izby Tradycji „Pamięć pokoleń”
w Dąbkach (84.685 zł). �
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Nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 3
wystąpili w wyjątkowym
przedstawieniu.

„Witajcie drogie dzieci w baj-
kowym naszym świecie”. Tymi sło-
wami nauczyciele darłowskiej
,,Trójki” wprowadzili publiczność
kina ,,Bajka” w czarowny świat
baśni Jana Brzechwy ,,Kopciuszek”.

Na przedstawienie zostały za-
proszone dzieci z darłowskich
przedszkoli oraz ich rodzice.
Nauczyciele czuli się tak, jakby 
występowali na prawdziwej scenie
teatralnej i bardzo sugestywnie za-
grali swoje role. Dzięki charaktery-
zacji i kostiumom wypożyczonym
z Darłowskiego Ośrodka Kultury
trudno było zgadnąć, kto się pod
nimi kryje. Spektakl posiadał wiele
zabawnych scen, które wywoły-
wały uśmiechy na twarzach malu-
chów i ich spontaniczne reakcje 
– brawa w czasie trwania przedsta-

wienia. Oglądając popisy aktorskie,
przedszkolaki i ich rodzice mogli
się przekonać, że humor i dobra za-
bawa nie są obce nauczycielom.
Widownia z zapartym tchem śle-

dziła losy Kopciuszka i dowie-
działa się, że dobroć i pokora to
jedne z cenniejszych w życiu
darów.

Odbierając gratulacje po skoń-

czonym spektaklu od dzieci i ich
rodziców wiemy, że oprócz gry ak-
torskiej bardzo podobała im się
również scenografia, którą przygo-
towała Justyna Tomczyk oraz

oprawa muzyczna, za którą odpo-
wiedzialna była Grażyna Kopeć.
Pozostali nauczyciele biorący
udział w przedstawieniu: Narrator
– Małgorzata Wawulska (edukacja
wczesnoszkolna), Kopciuszek –
Anna Stefaniak (edukacja wcze-
snoszkolna), Macocha – Agnieszka
Nowak-Pawlicka (język polski),
Haneczka (córka Macochy) – Anna
Bukowska (edukacja wczesnosz-
kolna), Królewicz – Radosław
Kmiecik (historia / język polski),
Królowa – Katarzyna Łusiewicz
(dyrektor szkoły / matematyka),
Król – Artur Śmiech (matematyka),
Ochmistrz – Grażyna Ososko (re-
ligia), Sąsiadka – Beata Piwko (lo-
gopeda), Sklepikarz / Dworzanin –
Justyna Krakowiak (język polski),
Damy dworu:  Izabela Drapińska-
Walasek (religia) Joanna Gawroń-
ska (biblioteka), Beata Łoin (pe-
dagog), Małgorzata Marek (edu-
kacja wczesnoszkolna), Milena Po-
kusa (edukacja wczesnoszkolna). 

Reżyserią ,,Kopciuszka” zajęła
się pani Wioletta Mordacz, która
jednocześnie wcieliła się w rolę
jednej z córek Macochy – Kasieńki. �

Ponownie zagrali dla najmłodszych

Z pewnością nie było to ostatnie przedstawienie w wykonaniu pedagogów.

– Dla takich chwil warto
trenować – mówili
darłowscy sportowcy
odbierając tegoroczne
stypendia dla najlep-
szych.

Dla każdego sportowca istotą
udziału w zawodach jest osiągnię-
cie zwycięstwa. Im prestiż zawo-

dów większy, tym smak zwycię-
stwa słodszy.

Okazją do wspomnienia tych
słodkich chwil, a jednocześnie 
momentem uhonorowania najlep-
szych sportowców, jest coroczne
wręczenie stypendiów i nagród
sportowych ufundowanych przez
burmistrza Darłowa. Wnioski 
dotyczące wielkości stypendium

i nagród przedłożone przez
Miejską Radę Sportu Burmi-
strzowi Miasta zostały przez niego
przyjęte, a uroczyste wręczenie
odbyło się 20 lutego. Nagro-
dzonym sportowcom towarzyszli
rodzice, którzy z uzasadnioną
dumą przyjęli gratulacje Tadeusza
Jędzrejczyka – przewodniczącego
Miejskiej Rady Sportu.

Tegoroczne święto różniło się
od poprzednich – po raz pierwszy 
nagrodzono zespoły siatkarskie
chłopców i dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej nr 3 im. „Żołnierza
WOP”, które dotarły do szczebla
regionalnego w swoich katego-
riach wiekowych. Wyczyn nie
lada, bo przecież na drodze elimi-
nacji pokonały swoich rówie-

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie samorządu.

Najlepsi sportowcy:
Damian Banach, Tobiasz Basałaj,
Michał Ciach, Michał Częścik, Pau-
lina Dominiak, Daria Fabiszak, Pa-
tryk Fiedziuszko, Sebastian Feli-
ński, Jakub Fryc, Klaudia
Furmańska, Michał Gajewicz, Mo-
nika Graczewska, Patrycja Jacy-
szyn, Patrycja Jasińska, Marlena
Karwacka, Katarzyna Kirschen-
stein, Karolina Komoś, Wiktoria
Konopka, Agata Majkut, Nikola
Olchowik, Jakub Olewiński, Na-
talia Ordak, Wiktoria Pasik, Kata-
rzyna Pietrzyk, Daria Pikulik, Wik-
toria Pikulik, Iza Potomska, Patryk
Pyszniak, Klaudia Seremak, Wik-
toria Siepietowska, Patrycja
Scholz, Dorota Tarczyło, Julia Wa-
siel, Karol i Jakub Witt, Julia Wojt-
kiewicz, Wiktor Żmuda. 

śników z wielkich profesjonalnych
klubów opartych o zawodników
uczących się w szkołach sporto-
wych.

Nagród wręczono 37, ale cało-
rocznym stypendium obdarzono 
3 zawodników: Katarzynę Kir-
chenstein, Karolinę Komoś i Jakuba
Olewińskiego. Warto ich nazwiska
zapamiętać, bo już robią karierę mi-
ędzynarodową, a ze swoją praco-
witością mogą osiągnąć najwyższe
laury. �

37 osób ważnych
dla sportu
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