
UWAGA KONKURS!
Burmistrz Darłowa ogłasza konkurs na nazwę nowo wybudowanej ulicy. Nowa droga jest elementem 
tak zwanej obwodnicy i przebiega od ronda przy drodze krajowej nr 37 Darłowo – Karwice do ronda 
przy ul. Lotników Morskich.
Propozycje można zgłaszać drogą internetową na adres: poczta@darlowo.pl lub w biurze obsługi interesanta
w holu ratusza do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
Autorzy najciekawszych propozycji otrzymają nagrody niespodzianki.
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Publicznych inwestycji w takiej
skali i liczbie nie było w Da-
rłowie od ostatnich 100 lat.

Mam tu na myśli przede wszystkim
budowę obwodnicy miejskiej zwią-
zanej z portem handlowym. Ob-
wodnica diametralnie zmieniła
układ komunikacyjny Darłowa.
Wartość tej drogi przekroczyła 
25 milionów złotych. Prawie 20 mi-
lionów złotych udało się nam po-
zyskać na jej budowę z funduszy
Unii Europejskiej.

Nowe szosy, takie jak ta, wyty-
cza się i buduje na stulecia. Mam
wielką satysfakcję, że obecne poko-
lenie darłowiaków dokonało tego
właśnie teraz. 

Podobną inwestycją, która
będzie służyła wielu następnym po-
koleniom mieszkańców Darłowa
jest zakończona budowa nowego
basenu portowego. Na stworzenie
od podstaw tej nowej części portu 
i jego wyposażenie uzyskaliśmy 
olbrzymie dotacje unijne. Łącznie
ponad 32 miliony złotych.

#   #   #
Czy warto było tak olbrzymie

fundusze europejskie, z dodatkiem
kilku milionów złotych z budżetu
miasta, inwestować w tworzenie
nowej miejskiej infrastruktury? I to
tam, gdzie niedawno było jeszcze
przysłowiowe „ściernisko”. 

Jestem pewien, że tak! Nie tylko,
aby ulżyć kierowcom i pieszym po-
prawiając przejazd przez centrum
Darłowa. Nie chodziło jedynie o to,
by ułatwić życie rowerzystom, rol-
karzom i spacerowiczom na bez-
piecznych asfaltowych ścieżkach
pieszo-rowerowych. Te nowe drogi
wytyczone przez puste dotąd te-
reny będą kręgosłupem rozwoju
Darłowa. W przyszłości, mam na-
dzieję nieodległej, powstanie tam
nowa strefa przemysłowa naszego
miasta. 

Jest czymś oczywistym, że firmy
przemysłowe i usługowe nie po-
wstaną w szczerym polu bez nie-

zbędnej infrastruktury. Tą infra-
strukturę właśnie stworzyliśmy.
Będzie ona niezbędnym funda-
mentem dla tworzenia jakże po-
trzebnych nowych miejsc pracy dla
naszych mieszkańców. Część 
terenów przyległych do nowej ob-
wodnicy już dziś objętych jest sta-
tusem specjalnej strefy ekono-
micznej. Przedsiębiorstwa, które
tam zainwestują, otrzymają przy-
wileje podatkowe. Pozyskanie in-
westorów i powtórne uprzemysło-
wienie Darłowa to ambitne zadanie
i wyzwanie dla darłowskiego sa-
morządu na najbliższe lata. Będzie
to bardzo trudne zadanie. Tworząc
nową infrastrukturę drogową 
i portową „wypełniliśmy ten los”.
Daliśmy sobie szansę na wygraną
w rywalizacji z innymi miastami 
o przemysłowych inwestorów.

Prowadząc te wielkie miejskie 
inwestycje współpracowaliśmy 
z Urzędem Morskim w Słupsku
przy dokończeniu budowy bulwaru
portowego po wschodniej stronie
Wieprzy, między Darłowem a Da-
rłówkiem. 

#   #   #
Nie zaniedbywaliśmy w mija-

jącym roku również inwestycji 
„małych”, ale bardzo potrzebnych
mieszkańcom. Mam tu na myśli 
między innymi budowę parkingu
na osiedlu Wyspiańskiego, jednego
z podwórek w kwartale ulic na
starym mieście, placu zabaw przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie, czy ulic
Dulewicza i Chełmońskiego. Na to
ostatnie zadanie udało się nam do-
stać dotację z budżetu państwa 
w wysokości 50 procent. O wsparcie
na budowę ulicy, której patronem
jest pierwszy polski burmistrz Sta-
nisław Dulewicz, staraliśmy z pro-
gramu „schetynówek” się kilka lat.
Szczęście uśmiechnęło się do nas w
tym roku, sześć miesięcy po tym,
gdy odsłoniliśmy rzeźbę uliczną
przedstawiającą burmistrza Dule-
wicza. Zakończenie tej inwestycji

poprawiającej dojście i dojazd do
stadionu miejskiego jest symbo-
liczną klamrą kończącą obchody 
jubileuszowego roku 70-lecia 
Darłowa.

#   #   #
Starania o nowe miejsca pracy 

to jeden z priorytetów działań 
darłowskiego samorządu. Staramy
się w różnych formach ułatwiać in-
westorom realizację swoich przed-
sięwzięć. Jako przykład może po-
służyć nasza współpraca przy pro-
jekcie uruchomienia, na bazie za-
mkniętej kilka lat temu odlewni,
nowej fabryki mającej produkować
domy mobilne i szkieletowe. 

Do potrzeb rynku pracy chcemy
też lepiej niż do tej pory dosto-
sować szkolnictwo ponadgimna-
zjalne. Dlatego w ramach Zespołu
Szkół im. Stefana Żeromskiego 
zamierzamy rozwijać szkolnictwo
zawodowe. Chodzi o to, by darłow-
ska młodzież mogła na miejscu
zdobywać wykształcenie i kon-
kretne, przydatne umiejętności za-
wodowe. Temu ma służyć między
innymi powołanie nowego tech-
nikum. Będzie ono najprawdopo-
dobniej od nowego roku szkolnego
kształcić przyszłych techników 
– specjalistów energetyki odna-
wialnej. Tego typu fachowcy po-

trzebni są i będą przy budowie i ob-
słudze elektrowni wiatrowych, in-
stalacji fotowoltaicznych, pomp
cieplnych i innych nowoczesnych
technologii. Chcemy w tej sprawie
współpracować między innymi 
z Politechniką Koszalińską.

#   #   #
W mijającym roku większy niż

do tej pory nacisk położyliśmy na
rozwijanie i wspieranie w Darłowie
społeczeństwa obywatelskiego. Za-
leży nam aby coraz większą liczbę
mieszkańców angażować w funk-
cjonowanie samorządu i życie
miasta.

Sukcesem zakończyło się powo-
łanie pięciu rad osiedlowych. Aż
1173 darłowiaków w demokratycz-
nych wyborach wyłoniło swoich 55
radnych osiedlowych. Cieszę się, że
te wybory pokazały nowych li-
derów i stworzyły pole do działania
dla większej, niż do tej pory, grupy
mieszkańców. Nowe samorządy
osiedlowe od przyszłego roku
będą po raz pierwszy dysponowały
własnymi finansami.

Pomyślnie zakończyliśmy rów-
nież drugą edycję budżetu obywa-
telskiego. W wybranie zgłoszonych
przez mieszkańców projektów za-
angażowało się aż 1777 darło-
wiaków. Pieniądze na realizację

zadań w ramach budżetu miej-
skiego podwoiliśmy. 

Nową instytucją, z którą samo-
rząd będzie współpracował jest Rada
Seniorów. To ciało skupiające repre-
zentantów środowisk osób starszych.

W mijającym roku zintensyfiko-
waliśmy również współpracę z in-
nymi stowarzyszeniami. Na przy-
kład Darłowskie Centrum Wolon-
tariatu dzięki samorządowi zyskało
wspaniałą siedzibę w skrzydle nie-
czynnego dworca PKP. To miejsce
cały czas tętni życiem. Stało się ku-
źnią różnych inicjatyw społecznych
takich jak choćby „Kawiarenka Oby-
watelska”. W siedzibie DCW odby-
wają się różne kursy, m.in. nauki
języków angielskiego i niemiec-
kiego. Latem zorganizowaliśmy
tam, po raz pierwszy od wielu lat,
„półkolonie” dla dzieci spędzają-
cych wakacje w mieście.

#   #   #
Przed nami nowy, 2016 rok. Dla

miejskiego samorządu będzie to
okres intensywnych przygotowań
do pozyskiwania dla mieszkańców
Darłowa funduszy z nowych pro-
gramów Unii Europejskiej. Więk-
szość tych programów zacznie być
dostępna w roku 2016. Dostępna nie
tylko dla samorządów ale również
dla pojedynczych mieszkańców 
i przedsiębiorców. Jako samorząd
będziemy pomagać darłowiakom 
w pozyskiwaniu tych funduszy. 

Staramy się również dbać, by
jakość życia w Darłowie systema-
tycznie poprawiała się a koszty nie
rosły. Stąd też podjęliśmy decyzję
by w przyszłym roku nie podnosić
podatków. Utrzymaliśmy również
na tym samym poziomie również
opłaty śmieciowe dla gospodarstw
domowych, które segregują śmieci.

Mam nadzieję, że następny rok
będzie dla nas wszystkich pomyślny.
A dla Darłowa kolejnym rokiem roz-
woju służącego podnoszeniu jakości
życia mieszkańców. �

ARKADiUSz KLiMOWicz

Burmistrz podsumowuje samorządowe działania w 2015 roku  

Razem dokonaliśmy 
wielkich rzeczy  
Kończy się rok 2015. To dla naszego miasta rok symboliczny. 70-lecie polskiego Darłowa uczciliśmy nie tylko uroczystymi
spotkaniami i okolicznościowymi wydarzeniami. Polską obecność w mieście u ujścia Wieprzy do Bałtyku podsumowaliśmy
przede wszystkim inwestycjami. 
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darłowo 
w świątecznej
szacie 

Darłowo przybrało
świąteczny wygląd na okres
zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku 2016. 

� Tę niecodzienną atmosferę
zgodnie z tradycją Darłowo stara
się podkreślić odpowiednimi de-
koracjami. Pracownicy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej umocowała w trzech
miejscach choinki: na rynku przed
barokowym ratuszem, w porcie 
w pobliżu Kapitanatu i w parku na
Wyspie Łososiowej. 

Główna ulica Powstańców War-
szawskich ozdobiona girlandami
pyszni się świątecznym wy-
glądem. Witryny sklepowe zaja-
śniały zdobnymi choinkami, 
Mikołajami i bombkami. Ilumino-
wany jest Ratusz, Kościół Ma-
riacki, fontanna z Rybakiem,
którego odziano szaty Mikołaja.
Na ulicy Powstańców Warszaw-
skich, na Wyspie Łososiowej oraz
od mostu rozsuwanego do Latarni
Morskiej, a także na słupach
oświetleniowych zainstalowano
blisko setkę elementów dekoracyj-
nych z różnorodnymi motywami
świątecznymi, wykonanych z ko-
lorowych węży świetlnych. Wiele
firm, hoteli i właścicieli domów
również ustroiło swoje nierucho-
mości. 

Darłowo już jest w świątecznej
szacie – brakuje tylko białego puchu
i miasto wyglądałoby bajecznie. �

L. WALKieWicz

Budżet Darłowa zakłada wy-
datki w wysokości 54 mi-
lionów złotych. Procentowo

najwięcej środków pochłonie utrzy-
manie publicznych szkół i przed-
szkola oraz dopłaty do przedszkoli
niepublicznych. Podobne, jak 
w ubiegłym roku wydatki zaplano-
wano na bieżące utrzymanie ulic,
terenów zielonych, oczyszczanie
miasta, oświetlenie, bezpieczeństwo
publiczne i organizację nadmor-
skich kąpielisk oraz pomoc spo-
łeczną. Ponad 800 tysięcy złotych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie mógł wydać na dożywianie
swoich podopiecznych. 

O 5 procent mają wzrosnąć na-
kłady na wynagrodzenie pracow-
ników komunalnych. 

#   #   #

Najdroższą inwestycją przy-
szłego roku ma być przebudowa
oficyny kamienicy przy ulicy Po-
wstańców Warszawskich na miesz-
kania socjalne. Przeznaczy się na to
1.4 mln złotych. Na to zadanie
miasto pozyskało dotację z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Prawie
2.5 mln złotych przewidziano na 
budowy ulic ale pewna jest tylko
budowa ul. Gen. Maczka wraz 
z oświetleniem na osiedlu Bema.
Inne będą realizowane wyłącznie
wtedy, gdy do budżetu miasta
wpłyną zaplanowane na 6 milionów
złotych dochody ze sprzedaży 
majątku komunalnego, głównie
działek budowlanych.

Przy ul. Traugutta powstanie
nowy plac zabaw. W ramach bu-
dżetu obywatelskiego zbudowana
zostanie wiata rekreacyjna wraz 
z wyposażeniem przy stawie „In-
kula” oraz przystań kajakowa na
„Wyspie Łososiowej”. Renowacji
zostanie poddany plac zabaw na
osiedlu Bema i plac zabaw przy pu-
blicznym przedszkolu nr 2. Miesz-

kańcy zadecydowali w głosowaniu,
że inwestycją budżetu obywatel-
skiego będzie również stworzenie
malowidła ściennego, zwanego mu-
ralem na starej lodowni w porcie.

Za 35 tysięcy złotych ma być
opracowana dokumentacja tech-
niczna spacerowej ścieżki przyrod-
niczej na wydmie w Darłówku Za-
chodnim. O dotację na tą inwestycję
samorząd będzie się ubiegał z regio-
nalnego programu unijnego. 50 ty-
sięcy złotych zarezerwowano na re-
mont budynku szkoły w Darłówku. 

Nowością przyszłorocznego bu-

dżetu miasta jest oddanie 70 tysięcy
złotych nowo utworzonym radom
osiedlowym. Osiedlowi radni będą
je mogli przeznaczyć na małe inwe-
stycje, remonty i imprezy, o których
sami zadecydują. 

Taką samą pulę – 175 tysięcy zło-
tych – jak w 2015 roku zaplanowano
dla stowarzyszeń sportowych. 
Więcej niż w roku bieżącym – 21 ty-
sięcy złotych przeznaczono na
zakup nowych książek do biblioteki
publicznej. Natomiast skromniejszy
budżet przeznaczono na promocję 
i organizację imprez. Ale i tu prze-
widziano ciekawą nowość – zakup
zestawu do kina zewnętrznego 
za 50 tysięcy złotych. Umożliwi to
Darłowskiemu Ośrodkowi Kultury
organizację w okresie wiosennym 
i letnim licznych plenerowych se-
ansów filmowych, które cieszą się
dużą popularnością wśród miesz-
kańców i turystów. �

Darłowski budżet 
na 2016 rok

#
� To będzie rok oddechu po wielkich inwestycjach – tak projekt budżetu 
Darłowa na rok 2016 skomentował burmistrz Arkadiusz Klimowicz. – Miasto
w ciągu kilku ostatnich lat prowadziło duże i kosztowne inwestycje z wyko-
rzystaniem funduszy unijnych. Rozbudowaliśmy port, zbudowaliśmy obwod-
nicę i halę sportową. Stare programy unijne są już zamknięte a nowe jeszcze
nie są aktywne. Dlatego w 2016 roku skupimy się na mniejszych, ale bardzo
potrzebnych mieszkańcom projektach – tłumaczy burmistrz.

#
� Chciałbym aby ci, którzy dobrze pracują dla miasta trochę lepiej zarabiali,
bo pensje pracowników obsługi szkół i przedszkola oraz zatrudnionych 
w innych jednostkach komunalnych są niskie, a pracy i odpowiedzialności 
pracownikom komunalnym ciągle przybywa. Kolejne rządy przerzucają 
na samorząd coraz to nowe zadania – wyjaśnia A. Klimowicz.

Wydatki 

w wysokości 

54
mln zł

800 tys. złotych 
– dożywianie podopiecznych

MOPS

2,5 mln złotych 
na budowę ulic

70 tys. złotych
dla rad osiedlowych

175 tys. złotych 
dla stowarzyszeń sportowych

21 tys. złotych 
na zakup książek do biblioteki

publicznej

50 tys. złotych 
na remont szkoły w Darłówku 

1,4 mln złotych 
na remont kamienicy 

przy ul. Powstańców Warszaw-

skich z przeznaczeniem 

na mieszkania socjalne
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W listopadzie zakończyły się pierwsze
zebrania nowo wybranych rad osiedli.
Przypomnijmy, że w minionej kadencji
samorządu funkcjonowała tylko rada
osiedla w Darłówku. Pozostałe dzielnice
Darłowa nie miały swojego samorządu
osiedlowego. Po wprowadzeniu nowej
ordynacji wyborczej do rad osiedli, 
w dniu 4 października mieszkańcy Darłowa
wybrali w wyborach powszechnych 
75 radnych osiedlowych.

Podczas pierwszych zebrań, które odbywały się w sali konferencyjnej
darłowskiego ratusza nowi radni wybrali trzyosobowe zarządy ka-
żdego z osiedli. W swoim przemówieniu do członków rad burmistrz

Arkadiusz Klimowicz informował o ich prawach i obowiązkach, a także 
o możliwościach sięgania do budżetu miasta po niezbędne środki. Projekt
budżetu na 2016 rok zakłada, że radni wszystkich dzielnic będą mogli
wydać 70 tysięcy złotych na wcześniej przygotowane projekty mini inwe-
stycji lub wydarzeń osiedlowych. 

Poniżej publikujemy zdjęcia i nazwiska osób, które będą reprezentować
mieszkańców i współdecydować o działaniach podejmowanych na ob-
szarze darłowskich osiedli.

Rada Osiedla Zachód: 
� Anna Bańkowska, Magdalena Burduk, Krzysztof Cybulski, Zuzanna
Janas-Żarska, Patrycja Kaffke, Jerzy Karliński, Paweł Koczan, Andrzej
Kornaś, Kamil Maciąg (sekretarz Rady Osiedla), Dariusz Nowak, Paweł Pać-
kowski, Janusz Resil (przewodniczący Rady Osiedla), Robert Siemiątkowski,
Sokoliński Janusz (wiceprzewodniczący Rady Osiedla), Tomasz Stefaniak

75 nowych radnych 
w Darłowie

Zarząd rady
osiedla Zachód
Od lewej: Kamil Maciąg 
– sekretarz, Janusz Resil 
– przewodniczący rady, Janusz
Sokoliński – zastępca
przewodniczącego

Sekretarz rady osiedla
Darłówko Piotr Chabiera
w towarzystwie
przewodniczącej Rady
Miejskiej Krystyny
Sokolińskiej i burmistrza
Arkadiusza Klimowicza

Zarząd 
rady osiedla
Darłówko
Od lewej: Grzegorz
Szymański 
– przewodniczący rady
osiedla i Arkadiusz Sip
– zastępca
przewodniczacego

Zarząd
rady
osiedla 
Południe
Od lewej:
Małgorzata
Brzozowska 
– sekretarz,
Sławomir Herman 
– przewodniczący
rady, Edward
Kozłowski 
– zastępca
przewodniczącego
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75 nowych radnych 
w Darłowie

Rada Osiedla Południe:

� Eugeniusz Berliński, Małgorzata Brzozowska (sekretarz Rady Osiedla),
Krzysztof Dymianiuk, Daniel Frącz, Sławomir Herman (przewodniczący
Rady Osiedla), Katarzyna Karlińska, Edward Kozłowski (wiceprzewodni-
czący Rady Osiedla), Angelika Kuriata, Jolanta Nowik, Danuta Puczyńska,
Dorota Ratkowska, Grażyna Rygiel, Julian Szulc, Halina Szymczak, Artur
Wejnerowski

Rada Osiedla Bema:
� Ireneusz Budzyński, Roman Cieślik, Piotr Grosz, Błażej Jaźwiński, Elżbieta
Kos, Jacek Kowalski (przewodniczący Rady Osiedla), Paweł Krakowiak
(wiceprzewodniczący Rady Osiedla), Wojciech Krakowiak, Krystyna Krze-
mińska, Radosław Lorenc, Joanna Misztal (sekretarz Rady Osiedla), 
Zbigniew Nowicki, Andrzej Owczarek,  Agnieszka Sawicka-Tomaszewska,
Piotr Warzuchowski

Rada Osiedla Centrum:
� Eugeniusz Adamów. Renata Głębocka, Agnieszka Głogowska (sekretarz
Rady Osiedla), Mirosław Jabłoński (przewodniczący Rady Osiedla), 
Monika Jędrzejewska, Bartłomiej Kruk, Jerzy Łańko, Łukasz Nowak, Józef
Olejnik, Maria Pancewicz, Jerzy Rokosz (wiceprzewodniczący Rady
Osiedla), Bożena Tatuśko, Krzysztof Walków, Marcin Witkowski, 
Andrzej Zgud

Rada Osiedla 
Darłówko:

� Beata Bral-Spodyniuk, Piotr Chabiera (sekretarz Rady Osiedla), Jolanta
Dąbkowska, Artur Hamerling, Genowefa Klingiert, Adam Lewandowski*,
Mateusz Matejek, Andrzej Orzechowski, Piotr Pasierbek, Dariusz Pawla-
czyk, Violetta Redlicka, Arkadiusz Sip (wiceprzewodniczący Rady Osiedla),
Grzegorz Szymański (przewodniczący Rady Osiedla), Marek Szypulski,
Marian Wysocki

* Adam Lewandowski złożył rezygnację z prac w radzie osiedla Darłówko.
Jego miejsce zajmie Iwona Maria Wilk. 

Zarząd rady osiedla Centrum
Od lewej: Agnieszka Głogowska – sekretarz, Mirosław Jabłoński – przewodni-
czący, Jerzy Rokosz Zastępca przewodniczącego.

Zarząd rady osiedla Bema
Od prawej: Joanna Misztal – sekretarz, Jacek Kowalski – przewodni-
czący, Paweł Krakowiak – zastępca przewodniczącego
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Darłowscy seniorzy chcą żyć
aktywnie i zdrowo. Do tej
pory brakowało im często
dostatecznej wiedzy jak to
zrobić. zarząd Rejonowy
Polskiego związku
emerytów Rencistów 
i inwalidów Darłowie
zaradził temu organizując
cykl spotkań. 

� Przez dwa ostatnie miesiące se-
niorzy uczestniczyli w spotkaniach
integracyjnych, warsztatach, dysku-
sjach  oraz wyjazdach poznawczych.
ZR PZERII uzyskał na to dofinanso-
wanie. Na spotkania i warsztaty se-

niorzy zapraszali fachowców, którzy
dzielili się z nimi swą wiedzą i do-
świadczeniem. Cykl rozpoczęło spo-
tkanie z lekarką, która mówiła o pro-
filaktyce i leczeniu osób starszych.
Na spotkaniu z policjantem dowie-
dzieli się jak nie dać oszukać. Fizjo-
terapeutka uświadomiła seniorów
konieczność aktywnego życia i re-
habilitacji. Dietetyczka mówiła 
o właściwym, zdrowym odżywianiu
osób starszych. 

Członkowie związku radzili 
z kolei jak dobrze szyć na maszynie.
W spotkaniach tych brali udział nie
tylko członkowie PZERiI, ale też 
i sympatycy. �

seniorzy chłoną wiedzę 
11 grudnia w sali Terminala
Pasażerskiego w Darłówku
zachodnim odbyło się
zebranie organizacyjne
dotyczące utworzenia 
w Darłowie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

� UTW powstał z inicjatywy sta-
rosty sławieńskiego Wojciecha 
Wiśniowskiego. Organem prowa-
dzącym Uniwersytet będzie
DARLOT. Została już utworzona
Rada Programowa UTW w skła-
dzie: Wojciech Wiśniowski – prze-
wodniczący, Jan Sroka i Leszek
Walkiewicz wiceprzewodniczący,

Andrzej Protasewicz – sekretarz 
i Jarosław Lichacy – członek. Dzie-
kanat UTW będzie w siedzibie 
Darłowskiej Lokalnej Organizacji

Turystycznej w Dorzeczu, Wieprzy,
Grabowej i Unieści w Centrum 
Obsługi Turystycznej przy ul. Po-
wstańców Warszawskich 51 (przy
rynku) W trakcie spotkania zapre-
zentowany zostanie powstający pro-
jekt, jego struktura organizacyjna
oraz tematyka przyszłych zajęć. 
Zapisy do Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Powiatu Sławieńskiego roz-
poczną się z początkiem przyszłego
roku, tak by zajęcia ruszyły od no-
wego semestru czyli od 1 lutego
2016 r. 

Szczegółowe informacje pod nu-
merem tel. 519 30 30 32. �

Uniwersytet dojrzałych studentów

15 października 2015 Alina 
i Henryk Guda świętowali
60. rocznicę ślubu.
Diamentowe gody odbyły
się w kościele Mariackim 
w Darłowie.

� Na uroczystość przybyła najbliż-
sza rodzina i znajomi. Odnowienie
przysięgi małżeńskiej miało miejsce
przed ołtarzem kościoła MB
Częstochowskiej. Z okazji tej wy-
jątkowej rocznicy kierowniczka
Urzędu Stanu Cywilnego w Da-
rłowie złożyła jubilatom życzenia,
kwiaty, oraz wręczyła im okolicz-

nościowy dyplom gratulacyjny. Ju-
bilaci za długoletnie pożycie 
małżeńskie zostali uhonorowani
medalami nadesłanymi z kancelarii
Prezydenta RP.   

Henryk Guda urodził się 
w czerwcu 1929 r. w woj. kie-
leckim, mając 22 lata wstąpił do
wojska. Ślub z Aliną wzięli 
w 1955 r. w Sobieszynie woj. lu-
belskie. Do Darłowa Jubilat, jako
żołnierz zawodowy, przyjechał 
w 1962 r. Rok później przyjechała
do niego żona z dziećmi. Służył 
w JW w Darłówku, gdzie był me-
chanikiem samolotów wojsko-

wych, a później dowódcą kom-
panii. Na emeryturę odszedł 
w sierpniu 1981 r.

Alina Guda urodziła się w lipcu
1938r. w woj. lubelskim. W 1971 r.
podjęła pracę w JW, jako pracownik
cywilny na stanowisku księgowej.
W czasie stanu wojennego była in-
ternowana. Na emeryturę odeszła
w 1998 r.

Jubilaci obecnie mieszkają 
w Darłowie. Dochowali się trzech
córek, dziewięciu wnuków, a także
doczekali się czworo prawnuków,
a wkrótce na świat przyjdzie jeszcze
dwoje prawnucząt. �

diamentowe gody 

Taka wyjątkowa rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają
wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Dia-
mentowym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia.

Na uroczystości obecny był
m.in. starosta powiatu sła-
wieńskiego Wojciech Wi-

śniowski, burmistrz Darłowa – Ar-
kadiusz Klimowicz, radny powiatu
sławieńskiego i jednocześnie dy-
rektor SP nr 3 w Darłowie Andrzej
Protasewicz, przewodniczący 
darłowskiej Rady Seniorów Jerzy
Surowiec, który oprócz złożenia
życzeń podkreślił, że czuje się 
związany emocjonalnie ze świętu-

jącymi osobami, ponieważ sam jest
w wieku senioralnym. Burmistrz
Darłowa złożył seniorom życzenia
oraz wręczył list gratulacyjny.
Gospodarz miasta wspólnie ze sta-
rostą ufundowali i przekazali eme-
rytom i rencistom wieżę mu-
zyczną.

Europejski Dzień Seniora sta-
nowił doskonałą okazję do spo-
tkania i świetnej zabawy. Seniorzy 
i zaproszeni goście, bawili się do-

skonale. W doskonały nastrój wpra-
wiły wszystkich przybyłych wy-
stępy uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Żołnierzy WOP oraz multi-
medialna prezentacja obrazująca
współpracę seniorów z uczniami.
W świąteczną atmosferę świetnie
wpisały się okolicznościowe
wiersze Piotra Chabiery. Kawa, her-
bata, pyszne ciasta, słodycze 
i owoce uprzyjemniły uroczyste
spotkanie. �

Święto 
darłowskich
seniorów 
Ponad 50 emerytów i rencistów z Darłowa w swojej świetlicy uczciło Święto
Seniora. 
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Darłowski samorząd
zachęca do korzystania 
z Karty członka rodziny
wielodzietnej. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
szacuje, że mieszka tu ok.
150 rodzin wielodzietnych.
Tymczasem korzysta z niej
zaledwie jedna trzecia.

� Ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny to system zniżek dla rodzin
wielodzietnych. Przysługuje ro-
dzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta jest
wydawana bezpłatnie, każdemu
członkowi rodziny. Karta dotyczy

rodziców, opiekunów i placówek
opiekuńczych. Aby otrzymać kartę
należy wypełnić i złożyć wniosek 
o przyznanie karty do Urzędu Miej-
skiego w Darłowie osobiście lub
przez Internet (wraz z zeskanowa-
nymi dokumentami).

Dzięki Karcie Dużej Rodziny
osoby z rodzin wielodzietnych
otrzymają m.in. zniżki na przejazdy
kolejowe – 37 proc. na bilety jedno-
razowe oraz 49 proc. na miesięczne;
zniżki w opłatach paszportowych 
– 75 proc. w przypadku dzieci i 50
proc. dla rodziców i małżonków ro-
dziców. Karta uprawnia do zniżek
w niektórych muzeach, parkach na-

rodowych, rezerwatach przyrody 
i ośrodkach sportowo-rekreacyj-
nych. Dla członków Kart Dużej 
Rodziny osobne ulgi w wysokości
25 proc. przy jednoczesnym pod-
różowaniu 3 osób z rodziny przy-
znają Koleje Intercity. Karta Dużej
Rodziny posiada jeden, ogólno-
polski wzór. 

Urząd Miejski w Darłowie wydał
już 29 Kart Dużej Rodziny, a w za-
łatwianiu jest dalszych 11. Szcze-
gółowych informacji udzielają pra-
cownicy referatu oświaty i spraw
społecznych, w UM pokój nr 1 lub
telefonicznie pod numerem telefonu
94 314 22 23 wew. 234. �

złóż wniosek o kartę 

� 8 grudnia premier Beata Szydło
powołała na wojewodę zachodnio-
pomorskiego Piotra Janię. Nowy
wojewoda ma 63 lata i pochodzi ze
Szczecina. W latach 80. działał 
w opozycji solidarnościowej 
w szczecińskim porcie. Wieloletni

radny Rady Miasta Szczecina z ra-
mienia Prawa i Sprawiedliwości. Od
prawie 40 lat jest związany zawo-
dowo z portem szczecińskim. Wie-
loletni wiceprezes Związku Miast 
i Gmin Morskich, do którego należy
Darłowo. �

Piotr Jania 
– nowy wojewoda 

W 2012 roku w darłowskim ratuszu w imieniu zarządu ZMiGM uhonorował
burmistrza Arkadiusza Klimowicza medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego
za zasługi dla ZMiGM.

17 grudnia, na
nadzwyczajnym Walnym
zebraniu członków
Darłowskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej, podjęto szereg
uchwał, aby przygotować
się do udziału w konkursie
wojewódzkim realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014-2020.

� Darłowska Lokalna Grupa Ry-
backa w Dorzeczu Wieprzy Gra-
bowej i Unieści poszerzyła się 
o gminę Postomino i liczy sobie 297
członków. Na Walnym Zebraniu
było obecnych 180 członków, licząc
z udzielonymi pełnomocnictwami.
Jednymi z najważniejszych uchwał
podjętych przez Walne Zebranie

Członków były: powołanie i wybór
15. osobowej Rady DLGR, w skład
której weszli reprezentanci 
wszystkich samorządów skupione
w DLGR oraz środowisk rybackich,
hodowców i przetwórców ryb,
przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych i innych. Najważniejszy
dokument stowarzyszenia – Lo-
kalną Strategię Rozwoju na Lata
2014-2020 – uchwalono jednomy-
ślnie. Ponadto uchwalono wysokość
składek na rok 2016 – 10 tys. zł dla
samorządu i 100 zł od każdego
członka DLGR. 

Obrady prowadził prezes DLGR
Arkadiusz Klimowicz. 
Więcej informacji na temat
DLGR można znaleźć na:
www.dlgr.com.pl

strategiczne przygotowania 

Radni 
nadzwyczajnie
� 26 listopada obradowała 
Rada Miejska na 16. 
w tej kadencji, nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej.

Po dyskusji podjęto uchwałę,
która dostosowała stawki po-
datku od nieruchomości na te-
renie miasta do obowiązują-
cych stawek ogólnopolskich,
które będą obowiązywać 
od 1 stycznia 2016 roku. Jed-
nocześnie ustalono nowy wzór
deklaracji na podatek od nieru-
chomości, który również
będzie obowiązywał od przy-
szłego roku. Ponadto radni
uchylili uchwały w sprawie
ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od
domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe jedynie przez
część roku.

#W skrócie

Te zmiany widać chociażby 
na przykładzie pracy Urzędy
Stanu Cywilnego. Ustawowy

termin wydania zaświadczenia albo
odpisu aktu urodzenia, małżeństwa
lub zgonu wynosi 7 dni roboczych
od dnia złożenia wniosku, jeżeli te
wydarzenia zostały zarejestrowane
w aktach tutejszego USC. Jeżeli
takie akta znajdują się w Urzędzie
Stanu Cywilnego poza Darłowem
termin wykonania ich odpisu wy-
dłuża się do 10 dni roboczych.
Urząd Stanu Cywilnego w Darłowie
stara się załatwiać te sprawy od ręki,
jeżeli to dotyczy akt miejscowych.
Od niedawna w tutejszym USC
można również otrzymać odpisy
akt pochodzących z ksiąg stanu cy-
wilnego przechowywanych w in-
nych miejscowościach. W tym celu
został utworzony komputerowy Re-
jestr Stanu Cywilnego. 

Obecnie wystarczy złożyć w Darło-
wie wniosek o wydanie aktu uro-
dzenia, ślubu lub zgonu znajdującego
się np. w Krakowie, Rzeszowie czy 
w Pcimiu. Wówczas darłowski USC
zwraca się do swojego odpowiednika

w danym mieście lub gminie i ten
wprowadza stosowny akt do ogól-
nopolskiego Rejestru Akt Stanu 
Cywilnego. Z tego rejestru darłowski
USC robi wydruk dla osoby wnio-
skującej o ten akt. Ten system skrócił

terminy i ułatwił ich otrzymywanie.
Natomiast wszystkie nowe wyda-
rzenia rejestrowane są od razu w cen-
tralnym systemie komputerowym 
i od ręki można otrzymać ich kopię
w dowolnym USC. �

Sprawnie i fachowo
W Urzędzie Miejskim w Darłowie wyraźnie poprawił się  standard obsługi – informują zadowoleni
interesanci. 

Dużym udogodnieniem dla Obywateli jest Biuro Obsługi Interesanta, które ułatwia załatwianie spraw w UM oraz re-
jestruje kilkanaście tysięcy pism roczniea o wiele więcej udziela porad i informacji.



8 ale się działo!
Grudzień 2015 r.     Nr 5 (140) WiadomościWiadomości

Tegoroczna, siódma już „Laponia”, za nami. Teraz przez
kilka tygodni będziemy żyli wspomnieniami 
z przygotowań oraz samej Mikołajowej imprezy. A działo
się! 

Dwa tygodnie przed decydującym dniem 6 grudnia Centrum Wolontariatu co-
dziennie pękało w szwach, mieszkańcy Darłowa i okolic pomagali pakować pre-
zenty, robili paczuszki z cukierków. Nazwaliśmy to „pospolitym ruszeniem”, po-

nieważ było tak wiele osób, które się zaangażowały w organizację „Laponii”, że przeszło
to nasze najśmielsze oczekiwania.

Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyła się Loteria Latających Reni-
ferów, liczba fantów (voucherów ufundowanych przez darłowskich i okolicznych przed-
siębiorców, hotelarzy, właścicieli sklepów, salonów usługowych) była ogromna! A ko-
lejka do koła fortuny liczyła dobrych kilkaset metrów.

6 grudnia 2015 roku  na Darowskim Rynku było wiele atrakcji. 
Swoje stoisko przygotowali wolontariusze należący do Darłowskiej Sieci Wolontariatu.

Przygotowali wiele interesujących warsztatów dla najmłodszych np. Piernikowe Przed-
siębiorstwo Produkcyjne, czy punkt pisania listu do Świętego Mikołaja. Około godziny
14 wszyscy z niecierpliwością oczekiwano przyjazdu Świętego Mikołaja, który w tym
roku, w towarzystwie sportowców wjechał na rynek tzw. Kaśką, czyli motorem z koszem,
a towarzyszyły im elfie piękności i sportowcy. Mikołaj przywiózł ze sobą ogromny wór
słodyczy dla wszystkich dzieci, które tego dnia przyszły na rynek!

Grudniowa pogoda nie rozpieszczała, ale tych kilka godzin umilili nam darłowscy re-
stauratorzy, którzy przygotowali wiele pyszności, dzięki którym mogliśmy się trochę roz-
grzać.

Wiele też działo się na Mikołajowej Scenie, były występy: tance i piosenki, aerobik, li-
cytacja prac o tematyce świątecznej oraz punkt kulminacyjny, czyli losowanie MegaPak.

W tym roku udało nam się zebrać, 11.073,28! Pieniądze zostaną przekazane na Fun-
dusz Stypendialny dla wolontariuszy oraz na działalność punktów i klubów wolonta-
riuszy w mieście i gminie Darłowo. �

DcW: JOANNA WiTKOWSKA, JOANNA ByRWA, JUSTyNA TePURSKA
FOT. Tomasz Keler

Rekord darłowskich Lapończyków 

DZIĘKUJEMY
Darłowskie centrum Wolontariatu  dziękuje serdecznie wszystkim,

którzy wsparli finansowo i rzeczowo organizację 

7. Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja!

Doceniamy Państwa zaangażowanie i wielkie serca. 

Bez tej pomocy nie moglibyśmy wszyscy w ten sposób spędzić 

Mikołajkowej niedzieli!

złotych zebrano podczas tegorocznej
Laponii

11.073,28

j
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W tym roku Święty  Mikołaj
razem z gośćmi rozdali:
W tym roku Święty  Mikołaj razem z gośćmi rozdali:
j telewizor Samsung (Zakład Inżynieryjno-Budowlany F. Dorosiń-
ski)
j wieża Blaupunkt (Przedszkole przy szkole)
j rower oraz fotelik maskotka (PSB Mrówka Darłowo S i M. Guzo-
wicz)
j Tablet, słuchawki i sprzęt audio  (Miasto Darłowo)
j skuter śnieżny (Gmina Darłowo)
j aparat do mierzenia ciśnienia  (radni Gminy Darłowo)
j blender (radni Miasta Darłowo)
j sprzęt AGD (darłowski przedsiębiorca) 
j odkurzacz (Starostwo Powiatowe w Sławnie)
j aparat fotograficzny (Gmina Sławno)
j voucher „Famli day” (Hotel Lidia)
j choinki (sklep Bricomarche w Darłowie)
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Dziękujemy:

– Agencja Ochrony „Szabel” 
– „AniAni Cafe” Anna Redlińska 
– Apartamenty „Baltic Corona” 

Jarosław Dąbrowski
– Apartamenty „Gaja”
– Apteka „Stokrotka”
– Artur Wejnerowski
– Bałtycki Bank Spółdzielczy 

w Darłowie
– Biblioteka Miejska im. Agnieszki

Osieckiej w Darłowie
– Bricomarche w Darłowie Maciej

Urbański
– Miasto Darłowo – Burmistrz 

Arkadiusz Klimowicz, za-
stępca Burmistrza Elżbieta
Karlińska

– Centrum AGD RTV Jacek Szulc
– Cukiernia Makarscy
– Daniel Frącz
– Karczma Rzymska Dariusz Kos
– Dariusz Mariusz Dziuba
– Darłowska Grupa Producentów

Ryb i Armatorów Łodzi Ry-
backich

– Darłowskie Przedsiębiorstwo
Przewozowe Tomasz Stroński

– Darłowski Ośrodek Kultury
– Delikatesy „BaTo”
– Delikatesy „Fuks”
– Domki Marcysia – Domasławice

Rafał Koguciuk
– Dyrektor Miejskiego Gimnazjum

w Darłowie Teresa Borowska
– Fabryka Domów Mobilnych i

Szkieletowych „Lark Leisure
Homes” Agnieszka Klin

– Firma Handlowa Edyta Paszkie-
wicz

– Firma Wielobranżowa Dominik
Wysocki

– Firma Wielobranżowa  Rol-Wap
Żaneta Ordon

– Gabinet dentystyczny Tomasz
Gąsecki

– Gabinet kosmetyczny „Kształtos-
fera” Sylwia Koman

– Agata Stasiak
– Gościniec Zamkowy Emilia

Buller
– Grzegorz Gutaj
– GS Darłowo, 
– Hotel Jan
– Hotel Lidia Janusz Szymański

– Instytut Zdrowia i Urody
„Yasumi” Agnieszka Toporo-
wicz

– Intermarche w Darłowie
Agnieszka Frączek, 

– Jeremi Nakielski
-Kancelaria Radcy Prawnego dr

Maciej Jabłoński
– Komenda Policji w Darłowie

– Komenda Straży Miejskiej w Da-
rłowie

– Księgarnia „Hit”
– Kwiaciarnia „Krokus”
– Kwiaciarnia „Pasja”
– Laboratorium Vita Paweł Krako-

wiak
– Justyna Kołaczkowska

– Magdalena Burduk
– Mechanika samochodowa

Krzysztof Cybulski
– Mediva” Jakub Iwanisik
– Michał Władysław Filipek

– MK Darłowo Małgorzata Kan-
tarska 

– MPGK w Darłowie Andrzej
Głębocki

– Myjnia samochodowa Beata Ko-
walik

– „Oktopus” Grzegorz Pietrzy-
kowski

– OSP Jeżyczki Bogdan Herbeć
– OW „Róża Wiatrów” Iwona Uk-

leja– Chabros

– Panorama „LeSage” Anna Gra-
bowska

– Państwowa Straż Pożarna w Da-
rłowie

– Park Wodny „Jan” Zygmunt
Kroplewski

– Paweł Breszka
– Piotr Masłowski
– Pizzeria Ristorante „Pinokio”, 
– POC PARTNERS POLSKA
– „PolArt” Zbigniew Kuchta

– Pracownia architektury krajo-
brazu „Ogród Mówi”
Agnieszka Jakubowska

– Przedsiębiorstwo Transportowo–
Handlowe „Lewar”  Ryszard
Szczygieł

– Przedszkole przy Szkole Patrycja
Walków

– Przewóz Osób   Marcin Wit-
kowski

– PSB Mrówka S. i M. Guzowicz

– Rada Gminy Darłowo
– Rada Miasta Darłowo
– Rada Osiedla Centrum
– Rada Osiedla Zachód
– Radio Koszalin Anna Popławska
– Ratownictwo Wodne Darłowo
– Salon Fryzjerski Agnieszka Maśnik
– Sarens Polska
– Siłownia „Forma”
– Sklep papierniczy Bożena Sowa
– Sklep sportowy w Darłowie
– Sklep zabawkowy ”M&Z”
– Stanisława Stypuła
– Starostwo Powiatowe Wojciech

Wiśniowski
– Stołówka „Smakosz” Mirosława

Sidło
– Urząd Morski Tomasz Bobin
– Waldemar Bonk
– ”Wędliniarstwo naturalne” Zofia

i Stanisław Przybysz
– Wiesław Połczyński
– Wójt Gminy Darłowo Radosław

Głażewski
– Wójt Gminy Postomino Janusz

Bojkowski
– Wójt Gminy Sławno Ryszard Sta-

chowiak
– Zakład inżynieryjno– budowlany

Franciszek Dorosiński
– Zakład Produkcyjno-Handlowy

„Darpol” M. Omylak i Z. Piąt-
kowski

– Zakład złotniczo-jubilerski Ewa
Koguciuk

– Zarząd Portu Darłowo Wal-
demar Śmigielski

– Drogeria Jasmin Robert Siemiąt-
kowski 

oraz wszystkim zaangażowanym
Darczyńcom! 

zARząD DcW
JOANNA WiTKOWSKA

JOANNA ByRWA
JUSTyNA TePURSKA

Dziękujemy za serce!
Darłowskie centrum Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli organizację tegorocznej Laponii.
Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu udało nam się wspólnie wywołać uśmiech na wielu twarzach!

W środę 2 grudnia 
w świetlicy Miejskiego
Gimnazjum 
im. S. Dulewicza odbył
się doroczny pokaz
stołów wigilijnych.

� Pokaz miał prezentować kulturę 
i tradycję wigilijną oraz bożonaro-
dzeniową, a także sprawdzić umie-
jętności uczniów okolicznościowej
dekoracji stołów świątecznych. 

Inicjatorką, odbywanego od pięt-
nastu lat, szkolnego „Pokazu
Stołów Wigilijnych” jest nauczy-
cielka chemii Anna Kwiatkowska.
Przygotowaniem i udekorowa-
niem swoich stołów wigilijnych 
zajęli się uczniowie pięciu klas
pierwszych.  

Dzięki pokazowi uczniowie ko-
lejny raz mieli okazję zobaczyć ma-
terialne i duchowe tradycje zwią-
zane ze Świętami Bożonarodze-
niowymi. Wszystkie klasy prezen-

towały potrawy wigilijne i prze-
piękne pomysłowe dekoracje. Na
ścianach, oprócz pięknych deko-
racji, znalazły się opisy zwyczajów
wigilijnych i bożonarodzeniowych
różnych narodów skupionych 
w Unii Europejskiej.  

Oglądanie i próbowanie potraw
uprzyjemniały kolędy i pastorałki
w wykonaniu dwóch gimnazjali-
stek. Poprzez głosowanie widzów
został wybrany najlepiej urządzony
stół. �

stoły po raz 15 
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Wczwartek, 17 grudnia,
udział w pokazie wzięło
udział czternaście kilku-

osobowych zespołów z Darłowa,
Sławna, Wrześnicy, Dąbek, Korlina,
Starego Jarosławia, Postomina 
i Słowina. 

Pokaz się rozpoczął od koncertu
kolęd pastorałek i szant w wyko-
naniu zespołów Szkoły Morskiej.
Na pokaz przybyli m.in. starosta 
powiatu Wojciech Wiśniowski, bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-
wicz, wójt gminy Darłowo Rado-
sław Głażewski, wójt gminy
Postomino Janusz Bojkowski, dy-
rektor DOK w Darłowie Arkadiusz
Sip i inni.  

W tegorocznym konkursie 
w jury uczestniczył Tomasz Strzel-
czyk, absolwent darłowskiej ZSM 
– uczestnik programu MasterChef,
w którym dotarł aż do półfinału.
Jury oceniało pokaz w trzech kate-
goriach. W ocenie końcowej liczył
się wygląd stołu, ozdoba świąteczna
w postaci bombki, którą uczniowie
sami ozdabiali z przygotowanych

przez organizatora materiałów oraz
smak pierogów wykonanych na
miejscu z surowców przygotowa-
nych przez ZSM. 

Zwycięzcą całego konkursu zo-
stał Dom Dziecka im. Janusza Kor-
czaka w Darłowie, którego wycho-
wankowie m.in. sami wyszywali
obrus, serwety i robili koronki na
bombki. Równorzędne dwa drugie
miejsca zajęły: Zespół Szkół Agro-
technicznych w Sławnie i Zespól
Szkół Morskich w Darłowie.
Wszystkie stoły były przepięknie 
i pomysłowo urządzone i udekoro-
wane. Jury konkursu najwyższą
liczbą punktów przyznało szkołom:
ZSA w Sławnie, DD w Darłowie,
ZSS w Korlinie, ZSS w Postominie,
ZS im. Dąbrowskiego w Sławnie,
ZS we Wrześnicy.  

Po zakończonym konkursie
wszyscy wzięli udział w degustacji
świątecznych potraw, m.in. barsz-
czyk, sałatki, kapustę z grochem,
śledzika w śmietanie, kluski z ma-
kiem, pierożki, których smak
zgodnie chwalono. 

Kolejny raz mieliśmy okazję zo-
baczyć materialne i duchowe tra-
dycje związane ze Świętami Bożego
Narodzenia, które prezentowała na
przygotowanych przez siebie sto-
łach młodzież i dzieci z Darłowa 
i powiatu sławieńskiego. 

Ogrom pracy, jaki uczniowie
szkół włożyli w przygotowanie
stołów i potraw był widoczny w mi-
sternych dekoracjach i subtelnych
świątecznych barwach. Świąteczny
nastrój, o który otarliśmy się pod-
czas odwiedzin pozostanie w nas
na długo, a dzielić się nim będziemy
podczas nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia. Bez wątpienia
polskie bożonarodzeniowe tradycje
kulinarne są ewenementem świa-
towym. Gospodarze, a zarazem 
organizatorzy konkursu, spisali się
znakomicie. 

Podczas pokazu miał miejsce
kiermasz, z którego dochód został
przeznaczony na darłowskie hospi-
cjum. �

L. WALKieWicz

Młodzież szkolna z powiatu sławieńskiego prezentowała w Darłowie Wigilijne Stoły 

Konkursowe nakrycia
Od wielu lat, zespół Szkół Morskich organizuje Świąteczny Pokaz Stołów wigilijnych. Tym razem w szranki o miano
najpiękniejszego stołu stanęło 14 młodzieżowych zespołów. 

#
� Główną nagrodą dla zespołu
jest wycieczka dla całej
grupy/klasy z dojazdem, warsz-
tatami żeglarskimi, szantowi-
skiem, grillem i rejsem statkiem
(do wykorzystania w miesiącach
maj–czerwiec 2016. Każdy
uczestnik pokazu otrzyma dy-
plomy uczestnictwa, a każda
szkoła otrzyma nagrodę rze-
czową.
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� Obłożnie choremu mężczyźnie ra-
tuszowi urzędnicy przygotowali
świąteczną niespodziankę. Jest nią
pięć świątecznych paczek. 

Zapakowano w nie nowe,
bardzo potrzebne choremu i jego ro-
dzinie przedmioty, m.in. środki czy-
stości, sondy silikonowe do kar-
mienia, pościel, podkłady na łóżko,
odzież, żywność, materiały opa-

trunkowe i higieniczne, elektro-
niczną nianię, poduszkę przeciwo-
dleżynową, oraz „niepotrzebny”
prezent – grającą, świecącą pozy-
tywkę. 

Wartość ratuszowej Świątecznej
Paczki przekracza tysiąc złotych.
Rodzina otrzyma ją za pośrednic-
twem Darłowskiego Centrum Wo-
lontariatu. �

Pomoc z ratusza

� Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej wspólnie z Darłowskim
Ośrodkiem Kultury zorganizowali
spotkanie dzieci z mniej zamożnych
rodzin ze Świętym Mikołajem. 

Tradycyjnie, 5 grudnia, jest
szczególnym dniem dla najmłod-
szych. Góra prezentów z trudem się

zmieściła na scenie kina „Bajka”.
Wielkie paczki ze słodyczami
mniejsze dzieci ledwo mogły
unieść. W uroczystości prowa-
dzonej przez kierownika MOPS-u
Waldemara Wieczorka udział wziął
burmistrz Darłowa Arkadiusz Kli-
mowicz. 

Uradowane i uśmiechnięte dzieci
na wyścigi odpowiadały na pytania
burmistrza o wigilijnych i bożona-
rodzeniowych zwyczajach. W tym
roku 128. dzieci z rąk Mikołaja i jego
pomocników otrzymało paczki. Po
otrzymaniu prezentów dzieci obej-
rzały film o Świętym Mikołaju. �

Mikołaj jak z Bajki

4 i 5 grudnia kilkudziesię-
ciu wolontariuszy 
z darłowskich szkół zbierało
w sklepach żywnościowe
dary. Otrzymało ją 
30 rodzin. 

� W ramach ogólnopolskiej akcji
Banku Żywności zebrano blisko
tonę żywności. 

Darłowianie 
przekazali m.in.:

� mąkę – 261 kg
� cukier – 181,5 kg
� makarony i ryż – 157 kg
� oleje i tłuszcze 144,5 kg
� czekolada i wyroby cukiernicze 

– 106,4 kg
� konserwy mięsne – 41,8 kg
� mleko – 24 litry
� mesli – 15,3 kg
� konserwy z warzyw – 11,9 kg

� kawa, herbata – 8,65 kg
� konserwy z owoców – 7 kg
� konserwy rybne – 2,74 kg
� odżywki dla dzieci – 1,85 kg
� napoje i wody sodowe – 3,85 litra
� biszkopty
� warzywa suszone
� zupy
� dania gotowe. 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej po przewiezieni darów do
swej siedziby i przeliczeniu rozdy-
sponował żywność dla najbardziej
potrzebujących. Otrzymało ją 30 naj-
bardziej potrzebujących rodzin,
Dom Hospicyjno – Opiekuńczy Ca-
ritas, im. Biskupa Czesława Do-
mina, Dzienny Ośrodek Rehabilita-
cyjno – Terapeutyczny, Świetlica
„Bezpieczna Przystań”, Laponia Św.
Mikołaja oraz 1 – „Szlachetna
Paczka”. �

Przedświąteczna
zbiórka 
żywności

Wszystkich przybyłych ser-
decznie witali prezesi: koła
PZW Piotr Ebel i TMRWiG

Wiesław Połczyński. Obecni byli
m.in. starosta powiatu sławieńskiego
Wojciech Wiśniowski, burmistrz 
Darłowa Arkadiusz Klimowicz i dy-
rektor Urzędu Morskiego w Słupsku
Tomasz Bobin, dyrektor zarządu
portu Morskiego Waldemar Śmi-
gielski, którzy życzyli dalszych suk-
cesów i realizacji planów.   

– Koło PZW „Łosoś” postawiło
sobie zadanie stopniowego zago-
spodarowania Inkuli i liczy na
pomoc darłowskiego samorządu 

– mówił prezes Piotr Ebel. Dzięki 
organizacji w Darłowie Mistrzostw 
i Pucharów Polski, szczególnej trosce
o tutejsze wody, opiece nad przy-
jezdnymi wędkarzami członków 
darłowskiego koła Darłowo stało się
i umacnia swą pozycję morskiej węd-
karskiej stolicy Polski.

– Towarzystwo Przyjaciół rzeki
Wieprzy i Grabowej organizuje 
zawody konkursy, zarybia trocią 
i pstrągami niemal całe dorzecze
Wieprzy i Grabowej, zwalcza kłu-
sowników i współpracuje z PZW 
– mówił prezes stowarzyszenia
Wiesław Połczyński. 

Wszyscy darłowscy i sławieńscy
uczestnicy składkowego spotkania
otrzymali okolicznościowe pamiąt-
kowe znaczki, a Andrzeja Cembika
uhonorowano Srebrną Odznaką
PZW. �

Wigilijnie 
u wędkarzy 
12 grudnia, w Karczmie Rzymskiej, na opłatku spotkali się członkowie Koła
Polskiego związku Wędkarskiego „Łosoś” w Darłowie i Towarzystwa
Miłośników Rzeki Wieprzy i Grabowej .

#
� W świątecznym spotkaniu miał wziąć udział przyjaciel Darłowa, podróżnik,
scenarzysta, zapalony wędkarz, gospodarz programu „Taaaka Ryba" – Jerzy
Biedrzycki. Promował Darłowo jako morską, wędkarską stolicę Polski. Z przy-
jemnością odwiedzał miasto Króla Eryka, cenił tutejsze łowiska, co wielo-
krotnie podkreślał w telewizji i prasie fachowej. Przedwczesna śmierć w dniu
spotkania uniemożliwiła mu pobyt w Darłowie. Minutą ciszy uczczono śmierć
Jerzego Biedrzyckiego.
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� W czwartek, 26 listopada, na
zamku w Świdwinie podczas ple-
narnego posiedzenia zarządu woje-
wódzkiego Związku Kombatantów
RP i BWP uhonorowano Kazimierza
Kuligowskiego Kombatanckim
Krzyżem Zwycięstwa.

Krzyż i dyplom nadano preze-
sowi darłowskiego koła ZKRP 
i BWP, z okazji 70. rocznicy histo-
rycznego zwycięstwa Narodów
Sprzymierzonych nad hitlerowskim
agresorem jako wyraz szacunku za
zasługi w dziele wyzwolenia kraju 
a także upowszechniania szczyt-
nych tradycji kombatanckich. 

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa

wręczył Kazimierzowi Kuligow-
skiemu pułkownik Leon Bodnar,
weteran walk o Kołobrzeg. Preze-
sowi koła towarzyszył Włodzimierz
Balcerzak, sekretarz darłowskiego
koła ZKRP i BWP. �

Kombatant otrzymał
Krzyż zwycięstwaNa placu Marszałka Józefa

Piłsudskiego odsłonięto
tablicę poświęconą pamięci
darłowskich nauczycieli
szkół i przedszkoli.

� Tego symbolicznego aktu doko-
nano 24 października, z okazji 110.
rocznicy utworzenia Związku Na-
uczycielstwa Polskiego i 70-lecia
Oświaty na Pomorzu Zachodnim .
Tablicę umieszczono na murze,
gdzie już znajdują się tablice upa-
miętniające kombatantów RP, w po-
bliżu Pomnika Tysiąclecia Państwa
Polskiego. 

Wnioskodawcą uczczenia na-
uczycieli i pracowników oświaty za
trud włożony w edukację i wycho-
wanie pokoleń była przewodni-
cząca oddziałowej sekcji emerytów
i rencistów ZNP – Marianna Ter-
czyńska. Tablicę pamiątkową ufun-

dowali burmistrz Darłowa Arka-
diusz Klimowicz i wójt Gminy 
Darłowo Radosław Głażewski. 
W uroczystości odsłonięcia i poświę-
cenia tablicy uczestniczyli: senator
RP Piotr Zientarski, starosta – Woj-
ciech Wiśniowski, burmistrz Da-
rłowa Arkadiusz Klimowicz, wójt
gminy Darłowo Radosław Gła-
żewski, przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Darłowie Krystyna Soko-
lińska, dyrektorzy placówek oświa-
towych, pedagodzy, członkowie 
i emeryci Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Gości oraz pedagogów

przybyłych na uroczystość powitała
prezes zarządu oddziału ZNP 
w Darłowie Bożena Ciechanowska.

Burmistrz Darłowa podziękował
nauczycielom i pracownikom
oświaty za ich codzienny trud oraz
wkład w edukację i wychowanie
dzieci i młodzieży. Uroczystość 
poprzedziła msza św. w intencji
zmarłych i żyjących nauczycieli od-
prawiona w kościele parafialnym
MB Częstochowskiej w Darłowie
przez o. Piotra. Dalsze jubileuszowe
uroczystości przebiegały w kinie
„Bajka”. �

W hołdzie nauczycielom

Tablicę odsłoniły Bożena Ciechanowska i Marianna Terczyńska.

#
� Na tablicy umieszczono 
emblemat ZNP i Herb Miasta 
Darłowa oraz treść: „Pamięci 
nauczycieli i pracowników oświaty
Ziemi Darłowskiej w 110 rocznicę
powstania Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego i 70 rocznicę
oświaty na Pomorzu Zachodnim”.

Wrocznicę odzyskania nie-
podległości darłowski
rynek i budynki publiczne

zostały udekorowane flagami 
państwowymi. Miejskie obchody
rozpoczęła uroczysta Msza Święta
za Ojczyznę, następnie wraz z kom-
paniami reprezentacyjnymi Garni-
zonu Darłowo, Szkoły Morskiej,
Straży Granicznej, placówek oświa-

towych i mieszkańców miał miejsce
przemarsz na plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego, gdzie odbyła się Ma-
nifestacja patriotyczna i złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego.

W drugiej części dnia odbył się
Korowód Marcinowy, biegi Nie-
podległości dla młodzieży i doro-
słych na Wyspie Łososiowej, Mecze

Niepodległości, a wieczorem 
o godz. 18.00 w sali sportowej przy
LO po „darłowsku” II wieczór pa-
triotyczny – na narodowa nutę. 

W trakcie muzycznego wieczoru
zaprezentowało się Przedszkole nr 2
im. Janiny Porazińskiej, chór SP nr 3,
uczniowie darłowskiego liceum,
chór „Babunie” oraz Filip Karaś ze
Szkoły Aktorskiej we Wrocławiu. �

97. rocznica odzyskania
Niepodległości
W Darłowie było biało-czerwono – tak, jak w latach ubiegłych. 
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świąteczne
prezenty
inwestycyjne
Dwie nowe drogi w Darłowie gotowe są do użytku.

#   #   #

Drugi zrealizowany ciąg komu-
nikacyjny, tzw. schetynówka prze-
biega od ul. Morskiej, przez ulice
Józefa Chełmońskiego i Stanisława
Dulewicza, do ul. Sportowej. Za-
danie było współfinansowane z bu-
dżetu państwa w ramach Narodo-

wego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2012-2015. Wsparcie 
samorządu kwotą 330.484 zł po-
zwoliło na pokrycie połowy wy-
datków. Budowany ciąg komunika-
cyjny liczy 276 metrów. Oprócz
nawierzchni z kostki betonowej 
wykonano kanalizację deszczową 
i oświetlenie. �

Kamienica 
odnowiona
Miejski zarząd Budynków
Komunalnych w Darłowie
remontuje miejskie zasoby
mieszkaniowe – dobiega
końca remont kamienicy
przy ulicy o. Damiana
Tynieckiego 7.

� W dwukondygnacyjnym budynku
ocieplono wszystkie ściany i wyko-
nano nową elewację, odkopano fun-
damenty i założono izolację pio-
nową. Na dachu położono nowe
dachówki. Ponadto w kilku miej-
scach spięto klamrami pęknięcia bu-

dynku. – Roboty remontowe planuje
się zakończyć jeszcze przed świętami
– mówi dyrektor MZBK Zbigniew

Pławski. Wyremontowanie budynku
kosztowało 140 tys. złotych. �

L. WALKieWicz

Tegoroczne przeładunki 
w porcie Darłowo zbliżają
się do rekordowych 
w historii 350 tysięcy ton.

� W handlowych przeładunkach
towarów Darłowo przegoniło 
Kołobrzeg. Największy odsetek
przeładunków dotyczy kruszywa,
nawozów i zbóż. Procentują zreali-
zowane inwestycje w infrastruk-
turę portową w Darłowie. Budowa
nowych, remonty i przebudowy
starych nabrzeży, pogłębianie toru
wodnego oraz lepsze dojazdy 
do portu mocno przyczyniły się do
rozwoju portu morskiego Darłowo
i zwiększenia przeładunków.   

W piątek, 4 grudnia, w porcie
wewnętrznym przy Nabrzeżu
Szczecińskim rozładowywano 1500
kruszywa ze statku IBERICA pod

banderą wysp Bahama. Po drugiej
stronie basenu portowego przy na-
brzeży Gdański w tym samym
czasie załadowywano blisko 2000
ton rzepaku na statek DANICA

HAV, również pod banderą ba-
hamską. Załadowywany przez 
darłowski oddział Morskiej Agencji
Gdynia rzepak popłynie do Ham-
burga. �

Portowe kroniki notują rekordy 

Zgodnie z zasadami wraz 
z budową nawierzchni po-
wstanie także kanalizacja

deszczowej oraz budową oświe-
tlenia ulicznego. Darłowski wniosek
znalazł się na piątym miejscu w wo-
jewództwie zachodniopomorskim
na liście projektów do dofinanso-
wania w ramach programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.

– To bardzo dobra wiadomość 
– mówi Sławomir Herman, zastępca
kierownika Referatu Integracji Eu-
ropejskiej i Inwestycji w Urzędzie
Miejskim w Darłowie, odpowie-

dzialny za przygotowanie doku-
mentacji aplikacyjnej. – W obecnym
stanie trasa drogi jest nieutwar-
dzona, w części gruntowa, a na 
dalszym odcinku w zasadzie nie-
użytkowana. Brak kanalizacji desz-
czowej, instalacji oświetlenia dro-
gowego, chodników i miejsc
parkingowych dla korzystających 
z hali sportowej uniemożliwia jej
właściwe użytkowanie. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem i do 31 stycznia wojewoda
ogłosi ostatecznie listę rankingową,
to zgodnie z planem wdrażania pro-
jektu przystąpimy do jego realizacji

w I kwartale przyszłego roku.
– Budowa drogi zakończona ma

być do końca czerwca 2016 – pod-
kreśla S. Herman.

Droga miałaby 253 metry dłu-
gości, z chodnikiem o długości 375
m oraz 27 miejscami postojowych
dla pojazdów. 

Planuje się oświetlić drogę ener-
gooszczędnym ledowym oświetle-
niem umieszczonym na 9 słupach.
Szacunkowy koszt inwestycji wy-
nosi 952 tys. zł. Planowana wyso-
kość dotacji wynosi 50 procent
kosztów. �

L. WALKieWicz

Będziemy mieć nową ulicę 
Burmistrz Arkadiusz Klimowicz złożył do Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie wniosek o dofinansowanie budowy nowej drogi publicznej
łączącej ulicę Fryderyka chopina z ulicą Józefa Wybickiego.

Droga dojazdowa do portu.

� W grudniu Referat integracji eu-
ropejskiej i inwestycji w Urzędzie
Miejskim w Darłowie, którym kie-
ruje Tomasz Breszka, dokonał od-
bioru dwóch ważnych projektów
dotyczących infrastruktury dro-
gowej.

Pierwszy dotyczy poprawy do-
stępności do Portu Morskiego 
w Darłowie z sieci dróg krajowych 
i wojewódzkich poprzez budowę
drogi dojazdowej i placu manewro-
wego. Zakres prac wykonanych
przez  firmę SKANSKA S.A. objął
m.in. budowę odcinka drogi asfal-

towej o długości ok. 700 mb wraz 
z ciągiem pieszo-rowerowym, bu-
dowę odcinka drogi wewnętrznej
portowej o długości ok. 120 metrów 
o nawierzchni z kostki betonowej 
i placu manewrowo-składowego 
o powierzchni ok. 2400 mkw. Na
całej długości wybudowano kanali-
zację deszczową i oświetlenie. War-
tość wykonanych robót to prawie 
5,4 miliona zł. Inwestycja, która do-
datkowo uzbraja zaplecze Darłow-
skiej Podstrefy Ekonomicznej w 85
procentach została sfinansowana
przez Fundusz Spójności.
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� Podczas 2.Wieczoru (przed) Wigi-
lijnego, który odbędzie się we
wtorek, 22 grudnia, w sali sportowej
Zespołu Szkół im. Stefana Żerom-
skiego, będzie można otrzymać bez-
płatny kalendarz na 2016 rok. Projekt

górnej winiety zawiera nasze hasło
promocyjne – lubiędarłowo! Przyjdź
na Wigilię Miejską – 22 grudnia 2015,
LO Darłowo – sala sportowa, godz.
17:00, świętuj po darłowsku! Spo-
tkajmy się pod jemiołą! �

Bezpłatne kalendarze

Ulica głogów 
W Darłowie, przy ulicy Fryderyka Chopina, posadzono 53 drzewka głogów dwuszyjkowych i dalsze 7 na Wyspie
Łososiowej
Drzewa posadziła firma „Oaza”– Usługi Ogrodnicze z Koszalina w oparciu o zlecenie Rejonowego Zarządu Infra-
struktury w Szczecinie w zamian za usunięcie drzew na terenie Jednostki Wojskowej uniemożliwiających reali-
zację inwestycji. Posadzone miododajne drzewa otrzymały trzyletnią gwarancję. W ten sposób ulica F. Chopina
łącznie z drzewkami posadzonymi wcześniej będzie aleją głogów.
Z owoców głogu można robić wino i różnego rodzaju przetwory spożywcze, np. dżem, herbatki owocowe. 

W OBieKTyWie

Uwaga.
Ilość 
kalendarzy
ograniczo-
na – do wy-
czerpania
zasobów

Przy Szkole Podstawowej 
nr 3 powstał do celów
dydaktycznych ogródek
meteorologiczny. To jeden 
z pomysłów zgłoszonych 
w ramach tegorocznego
budżetu obywatelskiego. 

� Ogródek wytyczono, ogrodzono
siatką i zamontowano w nim szereg
ciekawych urządzeń do określania
pogody. Centralnym punktem tej
szkolnej stacji pogodowej jest umo-
cowana na stojaku klatka meteoro-

logiczna Stevensona o specjalnej
konstrukcji. W jej drewnianym ażu-
rowym wnętrzu znajduje się wiele
instrumentów służących określaniu
pogody, m.in. termometry, baro-
metr i higrometr oraz czujniki 
i oprogramowanie umożliwiające
przesyłanie danych na stronę inter-
netową. 

Na poletku pomiarowym roz-
mieszczono: deszczomierz, tyczkę 
z deską do pomiarów śniegowych,
zintegrowany system czujników 
do pomiaru prędkości i kierunku

wiatru oraz sumy i intensywności
opadu atmosferycznego ciekłego. 

– Odbyły się już pierwsze za-
jęcia z uczniami, podczas których
badano i określano temperatury
gleby i powietrza, wilgotność po-
wietrza, ciśnienie atmosferyczne
oraz opady deszczu. Został też
uruchomiony komputerowy
system eksportu danych na stronę
internetową – mówi nam Monika
Kosowska, nauczycielka przyrody
i inicjatorka budowy szkolnej stacji
pogodowej. �

Szkolna stacja pogodowa

Zbudowany na ogrodzonym
obszarze o powierzchni 
1100 metrów kwadratowych

szkolny ogród przyrodniczy z ko-
lekcją roślin, stał się miejskim cen-
trem edukacji ekologicznej oraz
ostoją dla niedużych zwierząt.

W ramach projektu nasadzono
krzewy, drzewa i rośliny zielne,
zbudowano ścianki i budki lęgowe
dla ptaków oraz hotele dla
owadów. Wokół przygotowanych
wcześniej polbrukowych alejek 
i klombu zasadzonych zostało 
56 roślin, które w przyszłości
stworzą ogród Czterech Pór Roku.
Wśród nich znalazły się te symboli-
zujące pory roku: forsycja – wiosna,
pięciornik – lato, dziurawiec – je-
sień oraz rozlepnica – zima.

W tak urządzonym ogrodzie bo-
tanicznym umieszczono również ta-
blice informacyjne. Utworzenie spe-
cyficznego ekosystemu pozwoliło
na dokonywanie obserwacji 
przyrodniczych, przeprowadzanie

badań oraz uwrażliwia dzieci i do-
rosłych na ekologię.

W ramach projektu zorganizo-
wano już warsztaty dla dział-
kowców, zajęcia dla uczniów 
i przedszkolaków oraz konkursy 
o tematyce ekologicznej. Na zakoń-
czenie projektu w holu darłow-
skiego ratusza otwarto wystawę po-
konkursową.

Inicjatorami utworzenia Lokal-
nego Centrum Ekologicznego był
zespół nauczycieli przyrody: Bar-
bara Kalinowska, Monika Ko-
sowska, Agnieszka Rzeczkowska. 

– Projekt wspiera Rada Rodziców
i samorząd. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia wyceniono na 16 tys. zł.
Projekt „Lokalne Centrum Ekolo-
giczne” został dofinansowany kwotą
5.100 zł ze środków Programu
„Działaj Lokalnie” realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Darłowskie Centrum
Wolontariatu – mówi Andrzej Pro-
tasewicz dyrektor SP nr 3. �

Praktyczna nauka ekologii
W listopadzie zakończono budowę i urządzanie 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie
Lokalnego centrum ekologicznego. 
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#W skrócie

Na lodowisko 
i basen
� Samorząd złożył do Minister-
stwa Sportu wniosek o dofinan-
sowanie zajęć na lodowisku dla
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Mają się rozpocząć
4 stycznia i potrwać do 13
marca. Zajęcia „Zawsze mam
blisko na lodowisko" będą pro-
wadzone z udziałem osoby ma-
jącej uprawnienia do nauczania
jazdy na lodzie. Będzie ona
także organizować sportowe
zmagania na tym obiekcie
przez 6 dni w tygodniu. 
Wielkość dofinansowania 
o jakie wystąpiło miasto to
kwota 24.500 zł, a łączne za-
danie będzie kosztowało 49 ty-
sięcy zł. W okresie ferii zimo-
wych wszyscy uczniowie
naszych szkół będą mieli wolne
wejście na miejskie lodowisko.
Miasto złożyło też wniosek na
naukę pływania dzieci z klas
drugich Szkoły Podstawowej 
Nr 3, w „Parku Wodnym”. Zajęcia
„Umiem pływać” obejmą 240
dzieci i trwać będą od stycznia
do grudnia przyszłego roku. W
tym wniosku Miasto ubiega się
o środki rzędu 38220 zł, a samo
wydatkuje taką samą kwotę.

Drużyna KS Stocznia
Darłowo M&W rozpoczęła 
w października rozgrywki 
o mistrzostwo iii ligi. 

� W rozgrywkach sezonu 2015/2016
występuje siedem drużyn z Bron-
kiem Koszalin, Olimpem Łobez 
i Areną Gryfice na czele. Siatkarze
stoczyli zażarty bój z naszym od-
wiecznym rywalem, w którym nie-
rzadko występują darłowiacy, Bron-
kiem z Koszalina. Suche 3:0 dla
Bronków nie odzwierciedla po-
stawy Darłowian, którzy w drugim
a szczególnie trzecim secie posta-
wili faworytom twarde warunki.
Stoczniowi na własnym boisku sto-
czyli równie zażarty bój z LO Świ-
noujście. Szczęście było po stronie
wyspiarzy i mecz zakończył się
naszą porażką 2:3. Odbiliśmy to
sobie w wyjazdowej potyczce w Go-
leniowie, gdzie wygrana 3:1 z miej-
scowym SGS nie była zagrożona ani
przez moment. 

Zupełnie dobrze swoje tegorocz-
ne rozgrywki rozpoczęli kadeci Da-
rłowskiego klubu. Dwa zwycięstwa
w takim samym stosunku 3:2 nad
drużynami z Pyrzyc i Kołobrzegu
napawają optymizmem. W tej lidze
również występuje siedem drużyn,

z ekipą LO Świnoujście, która w po-
przednich mistrzostwach Polski 
zajęła 6. miejsce. Jest to wykładni-
kiem siły naszej grupy wojewódz-
kiej w kategorii Kadet. 

KS Stocznia w kategorii Młodzik
wystawia aż dwie ekipy. W swojej
lidze rywalizują m.in. z koszalińskim

Bronkiem, Pyrzycami i Błyskawicą
Szczecin. Pierwszy turniej, rozegrany
z udziałem ekip ze szczecińskiej
strefy województwa, potwierdził
prymat drużyny Maratonu Świno-
ujście, która wygrała wszystkie
mecze. Należy tu wspomnieć, że klub
ten w zeszłorocznych rozgrywkach

Mistrzostw Polski zajął 4. miejsce. 
Mają swoją ligę także Młodziczki

ze Stoczni. I to ligę potężną, bo li-
czącą aż 15 zespołów. W lidze tej
przeciwniczkami naszych dziewcząt
będzie wicemistrz Polski sezonu
2013/2014 UKS Libero Wałcz. �

A.R. 

siatkarze rozpoczęli ligę 

� W Darłowie odbył się XV Puchar
Pomorza Ashihara Karate w kon-
kurencji kihon (prosty układ ka-
rate), kata (zaawansowana forma
karate), grappling (rodzaj zapasów),
kumite (walk sportowych karate)
oraz dla najmłodszych dzieci spe-
cjalna konkurencja walki na worku.
Zawody odbyły się pod hasłem
,,ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ”. Uroczystego otwarcia za-
wodów dokonał prezes Polskiej Or-
ganizacji Ashihara Karate – shihan
Dariusz Winiarski 5 dan. Po pre-
zentacji startujących zawodników

przystąpiono do rywalizacji w 5 ka-
tegoriach wiekowych. 

Szczególne emocje towarzyszyły
walkom finałowym, a publiczność
brawami nagradzała udane akcje
zawodników. Dużą atrakcją dla pu-
bliczności była także konkurencja
walki na worku , w której najmłodsi
zawodnicy musieli wykazać się
efektownymi ciosami, kopnięciami,
pomysłowością i dobrą kondycją.
W zawodach bardzo dobrze wy-
padła cała 10 osobowa ekipa Klubu
Ashihara Karate i Ju Jitsu z Darłowa
zajmując czołowe lokaty we wszyst-

kich konkurencjach. Najlepszym za-
wodnikiem zawodów został – Igor
Majewski 8 kyu z Darłowa, który
zajął 1 miejsce w konkurencji kihon,
kata i grappling oraz 2 miejsce 
w kumite – żak. Specjalną nagrodę
za waleczność i hart ducha otrzy-
mała 9 letnia – Weronika Lubner 
z Darłowa.

Okazałe puchary dla najlepszych
zawodników w konkurencji kihon 
– ufundował Burmistrz Miasta 
Darłowo, a dla najlepszego zawod-
nika – Przewodnicząca Rady Miasta
Darłowo. �

Karate po darłowsku

WLidze Żaków grupy sła-
wieńskiej reprezentują
nas dwa zespoły UKS

Orlik Darłowo. Zmagały się one 
z zespołem Sławy Jedynka Sławno 
i Arkadii Malechowo. Zmagania
tych zespołów maja charakter tur-
niejów, w których każdy gra z ka-
żdym. Nie obowiązuje tu jednak
punktacja. Liczy się tylko udział 
i sportowa zabawa. W pierwszym
takim turnieju, rozegranym w Ma-
lechowie odbyło się 15 meczów, 
w których żacy strzelili 65 bramek. 

Zespół Darłovii, występujący 
w klasie okręgowej Młodzików,
także może „jesień” zaliczyć do
udanych. Trzecie miejsce w tabeli 
i 13 zdobytych punktów. 4 zwycię-
stwa, 3 porażki przy jednym remisie
i bramkach 11:17, to bardzo dobry
wynik biorąc pod uwagę, że nasi
chłopcy są młodsi od swoich rywali
nawet o dwa lata. 

Drużyna występująca w klasie

okręgowej Junior Młodszy wygrała
w rundzie jesiennej 6 meczy, pono-
sząc tylko 2 porażki. Znakomity bi-
lans bramkowy 36:13 dał naszym
piłkarzom czwarte miejsce w tabeli. 

Chluba naszego miasta drużyna
seniorów Darłovii Darłowo zajmuje
3 miejsce w tabeli, ma na koncie 8

zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki.
Bramki 55:15. Mają zaledwie dwu-
punktową stratę do niespodziewa-
nego lidera rozgrywek, beniaminka
z Postomina. 

Praca trenera Polakowskiego,
duch drużyny i realizacja własnych
ambicji zawodników stanowiły kok-

tajl, którym struło się wielu prze-
ciwników. A potem zaczęła się seria
walkowerów przepleciona nieza-
służoną porażką w Starym Jaro-
sławiu. Oczywiście nie ma tragedii,
jesteśmy w czubie tabeli i zespół
wiosną na pewno udowodni swoje
aspiracje. 

Niewątpliwym atutem naszej
Darłovii jest to, że kadra pierwszego
zespołu to nasi rodzimi piłkarze.
Nie byłoby jednak niczym złym,
aby w ten organizm wpuścić parę
kropel „świeżej krwi”. Jesienią
trener Polakowski dość odważnie
korzystał z grupy utalentowanych
16-latków i to również rokuje zna-
komicie. 

Podczas ostatniej wizyty w Darło-
wie prezesa Jana Bednarka usłysze-
liśmy wiele ciepłych słów o bazie,
samym stadionie i wielkiej pomocy,
jaka klubowi udziela miasto, z bur-
mistrzem Klimowiczem na czele. 
A wie, co mówi, bo on też jest na-

szym ziomkiem i Darłovia zajmuje
poczesne miejsce w jego sercu. To 
w końcu darłowiak. 

Cztery miesiące bez piłki nożnej
to dużo. Ale teraz nasze sympatie
skierujmy na siatkarzy z klubu
Stocznia Darłowo. �

A.R.

Piłkarska jesień w Darłowie

czekamy na wiosenne gole
Wraz z końcem listopada zakończyli swoje zmagania piłkarze. zespoły reprezentujące nasze miasto osiągnęły w bieżących
rozgrywkach wyniki, które napawają optymizmem przed wiosenną rundą rozgrywek.

Najlepsi 
darłowscy 
zawodnicy 

Weronika Lubner 
i Igor Majewski

#
� Zarząd naszego klubu intensywnie
myśli o nakłonieniu większej ilości
sponsorów do stałej współpracy 
z klubem. Marketing sportowy przy-
nosi niewątpliwe korzyści przed-
siębiorcom inwestującym w piłkę
nożną. A klub ma do zaoferowania
przestrzenie reklamowe na sta-
dionie dportowa. na koszulkach, na-
zwie obiektu. Nikt nie oczekuje wiel-
kich pieniędzy, wystarczyły by
regularne, comiesięczne wpłaty
sponsorskie na jego konto.


