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Wszystkie drogi
prowadzą 
do Darłowa
Moja wieloletnia batalia – jako 
burmistrza Darłowa – o poprawę
dojazdu drogowego do naszego
miasta dobiega końca. Kończy się
sukcesem. 
Jeszcze pięć lat temu każda z dróg
prowadzących do Darłowa była 
w fatalnym stanie. Dzięki dobrej
współpracy z marszałkiem woje-
wództwa Olgierdem Geblewiczem
(PO) jako pierwszą zmodernizowa-
no drogę wojewódzką 205 Darłowo
– Sławno, na najgorszym odcinku
Krupy – Sławno. Ważna dla nas
droga wojewódzka 203 Koszalin 
– Darłowo od 2011 roku została
przebudowana na odcinku ok. 30
km, do Dąbek. 
W międzyczasie moje zabiegi 
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad wpierane przez
posła Stanisława Gawłowskiego
(PO) również doprowadziły do ka-
pitalnego remontu drogi krajowej
nr 37 Darłowo – Karwice. 
W ostatnich dniach zapadła osta-
teczna decyzja o przebudowie 
8-kilometrowego odcinka drogi 
wojewódzkiej 203 z Darłowa do
Dąbek. Wyłoniono już wykonawcę
tej wartej ponad 31 milionów 
złotych inwestycji. 21 marca 
w Darłowskim ratuszu doszło do
podpisania umowy w tej sprawie.
Będziemy gościć odpowiedzial-
nego za drogi wojewódzkie wice-
marszałka Tomasza Sobieraja (PO). 
To nie ostatnia dobra wiadomość.
Darłowski samorząd pokrywa
koszty przygotowania dokumen-
tacji przebudowy kolejnej drogi
wojewódzkiej. Tym razem chodzi 
o drogę 203 w kierunku Ustki – do
granicy wsi Cisowo. Jeśli nie napo-
tkamy przeszkód to, po uzyskaniu
pozwolenia na budowę, jeszcze 
w tym roku samorząd woje-
wództwa zachodniopomorskiego
rozpisze przetarg na to zadanie.
I już na koniec – wicemarszałek
Sobieraj poinformował mnie, że
między innymi na skutek naszych
zabiegów zapadła pozytywna de-
cyzja o przystąpieniu do sporzą-
dzania dokumentacji przebudowy
dalszego odcinka drogi 203 od 
Cisowa do granicy województwa za
Postominem.
Roboty budowlane powinny rozpo-
cząć się w ciągu najbliższych
dwóch lat. 
Choć jeszcze te roboty drogowe
przed nami, to najważniejsza dla
darłowiaków i turystów jest infor-
macja, że zapadły polityczne de-
cyzje o tych inwestycjach. Za przy-
chylność w dostrzeganiu potrzeb
drogowych Darłowa serdecznie
dziękuję marszałkowi Olgierdowi
Geblewiczowi, jego zastępcy To-
maszowi Sobierajowi i wszystkim
radnym Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego.

ARKADiuSz KLiMOWiCz
BuRMiStRz DARłOWA

#Felieton

WydarZeNIa

– W ubiegłym tygodniu
wziął Pan udział w sesji Rady
Miasta Kołobrzegu. Jaki był
cel tej pańskiej wizyty?
– To była nadzwyczajna sesja 

z udziałem ministra gospodarki
morskiej Marka Gróbarczyka. Na
sesji pan minister skonkretyzował
swój pogląd na temat polityki rządu
wobec małych portów środkowego
wybrzeża a zwłaszcza portów 
w Kołobrzegu i w Darłowie.

– Na czym ma polegać ta po-
lityka?
– Minister Gróbarczyk zapropo-

nował opracowanie strategii roz-
woju małych portów środkowego
wybrzeża jako dokumentu rządo-
wego z horyzontem realizacji do
roku 2030. Elementem tej strategii,
zdaniem ministra, mogłoby być po-
wstanie zespołu portów Kołobrzeg
– Darłowo z centrum logistycznym
w Koszalinie.

– Co Pan o tym sądzi?
– To interesujące propozycje.

Warto nad nimi dyskutować i pra-
cować. Odbieram je jako dostrze-
żenie potencjału naszych portów
przez obecną ekipę rządową. To dla
mnie dobra kontynuacja  polityki
realizowanej przez poprzedników.

– Jak to należy rozumieć?
– Poprzednie dwa rządy koalicji

PO i PSL wiele zrobiły dla naszych
portów. Przypomnę najważniejsze
fakty: po pierwsze zapadły strate-
giczne decyzje poprawiające dostęp
do portów w Kołobrzegu i w Da-
rłowie poprzez sieć dróg krajowych.
Mam tu na myśli budowę drogi eks-
presowej S6 Szczecin – Trójmiasto 
i decyzję o powstaniu drogi ekspre-
sowej S11 prowadzącej z południa
Polski do Koszalina. 

Po drugie: oba nasze porty sko-
rzystały z zarządzanego przez ad-
ministrację centralną unijnego Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Zarówno w Koło-
brzegu jak i w Darłowie, już w gra-
nicach tych miast powstały dofi-
nansowane z tego programu drogi
prowadzące do portów. 

Po trzecie: i Kołobrzeg i Darłowo
obficie korzystały z unijnego pro-
gramu rybackiego administrowa-
nego przez rządową Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. W Darłowie z tego pro-
gramu sfinansowana została 
między innymi budowa nowego
portu rybackiego.

Po czwarte: poprzez kontrolo-
wany przez rząd Program Opera-
cyjny Innowacyjna Gospodarka 
zarówno w Kołobrzegu jak 
i w Darłowie utworzono nowo-
czesne mariny jachtowe. I wreszcie
po piąte: Urząd Morski w Słupsku
podlegający ministerstwu infra-
struktury (dziś urząd podlega mi-
nisterstwu gospodarki morskiej) 
z własnych i pozyskiwanych fun-
duszy dużo w obu portach inwe-
stował. 

W przypadku Darłowa przy-

chylna nam polityka rządowa po-
przedniej ekipy objawiła się rów-
nież utworzeniem w granicach
portu specjalnej strefy ekonomicznej
mającej przyciągnąć inwestorów do
portu. Mamy więc solidny funda-
ment, na którym obecny rząd Prawa
i Sprawiedliwości może dalej bu-
dować.

– Jakby miał funkcjonować,
zdaniem ministra Gróbar-
czyka, ten hipotetyczny 
zespół portowy Kołobrzeg 
– Darłowo?
– To kwestia przyszłych rozwią-

zań. Mają być one dyskutowane 
w ramach specjalnego zespołu kon-
sultacyjnego, który minister chce
utworzyć z udziałem przedstawi-
cieli naszych samorządów i komu-
nalnych zarządów portów w Koło-
brzegu i w Darłowie. Ale zdaniem
ministra potrzebna byłaby specjali-
zacja naszych portów. Marek
Gróbarczyk mówił, że jego zdaniem
Kołobrzeg powinien iść w kierunku
rozwijania funkcji przewozów pa-
sażerskich, a port w Darłowie w kie-
runku przeładunków towarowych.

– Co Pan na to?
– Wizja ministra, przynajmniej

co do portu w Darłowie jest zgodna
z naszą lokalną strategią rozwoju
portu. Uważam, podobnie jak mi-
nister gospodarki morskiej, że 
darłowski port ma wciąż niewyko-
rzystany w pełni potencjał przeła-
dunkowy. W ostatnich kilku latach
przeładunki wzrastały i w roku
ubiegłym zbliżyły się do 400 tysięcy
ton. Szacujemy, że obecna infra-
struktura portu handlowego po-
zwala spokojnie przeładowywać
nawet pół miliona ton rocznie.
Gdyby tą infrastrukturę poprawić 
i zapewnić stałość przeładunków to
można by dojść nawet do miliona
ton rocznie. 

– Co jest potrzebne by tak
się stało?
– Należy wyremontować istnie-

jące nabrzeża handlowe. Drugim
krokiem powinna być budowa no-
wego nabrzeża przeładunkowego 
i powiększenie tzw. „obrotnicy”.
Chodzi o to by do portu w Darło-
wie mogły wpływać większe statki.
Samorząd sam nie da rady zreali-

zować tych zadań. Nie stać nas na
tego typu kosztowne inwestycje.
Można je zrealizować jedynie przy
wsparciu administracji rządowej.
Po trzecie: pomoc rządu w pozy-
skaniu nowych inwestorów dla
portu jest nieodzowna. Rząd dys-
ponuje do tego odpowiednimi 
instrumentami, których nie ma 
samorząd. Takimi jak choćby 
Państwowa Agencja Informacji i In-
westycji Zagranicznych czy agendy
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Żeby na poważnie myśleć 
o rozwoju portu w Darłowie Urząd
Morski w Słupsku musiałby w dal-
szym ciągu kontynuować nie tylko
regularne  pogłębianie toru wod-
nego ale również przebudować fa-
lochrony na wejściu do portu. Do-
kumentacja jest gotowa. Potrzeba
tylko pieniędzy a bez woli poli-
tycznej to nie będzie możliwe. 
I jeszcze jedna sprawa: żeby port 
w Darłowie, który dysponuje kil-
kudziesięcioma hektarami wolnych
terenów pod inwestycje portowe
osiągnął milion ton przeładunków
należy, moim zdaniem, całkowicie
zmodernizować piętnastokilome-
trowy odcinek drogi krajowej nr 37
Karwice – Darłowo.

To musi być droga poszerzona 
i wzmocniona. Konieczne będzie
obejście wsi Słowino.

– Rodzi się pytanie jak ten
zespół portowy miałby funk-
cjonować skoro oba porty są
komunalne i należą do sa-
morządów…
– Dla chcącego nic trudnego. Jeśli

będzie wola to znajdzie się i sposób.
Warto przypomnieć, że samorządy
przejmowały porty w latach 90.
ubiegłego wieku bo ówczesne 
państwo polskie było biedne jak
„mysz kościelna” i administracja
rządowa nie była w stanie w te
porty inwestować. Przez minione
kilkanaście lat samorządy przy
wsparciu rządowym mocno te
porty podźwignęły. Ale dzisiaj, 
o czym mówiłem wcześniej, możli-
wości samorządów też się wyczer-
pują. Bez wsparcia rządowego dalej
nie ujedziemy. Ja traktuję komu-
nalny zarząd portu nie jako cel sam
w sobie, ale jako narzędzie służące
rozwojowi portu. Jeżeli minister
Marek Gróbarczyk zaproponuje
nowe narzędzie, które będzie ko-
rzystne dla portu w Darłowie to
myślę, że darłowski samorząd
będzie otwarty na dyskusję wokół
tego pomysłu. Przecież rozwój
portu to mogą być setki nowych
pracy a oto przecież chodzi.

– Czyli jest szansa, że do
2030 roku na środkowym
wybrzeżu, w Darłowie po-
wstanie nowa mała Gdynia?
– To piękna wizja i może się

okazać możliwa do realizacji. „Pa-
łeczka” jest dziś w ręku ministra 
gospodarki morskiej i żeglugi śród-
lądowej

– Dziękuję za rozmowę. �

Czy port w Darłowie
będzie nową małą
Gdynią?

Rozmowa 
z burmistrzem
Darłowa
Arkadiuszem
Klimowiczem
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Wywiad ukazał się w „Obserwatorze Lokalnym”.
Rozmowę prowadził Mieczysław Siwiec. 
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� Od 25 stycznia kierowcy mogą ofi-
cjalnie korzystać z drogi dojazdowej
do Portu Darłowo. Inwestycja kosz-
towała 5,4 mln zł. 

Zachodniopomorski Wojewódz-
ki Inspektor Nadzoru Budowla-
nego, po kontroli wykonanych
robót, udzielił pozwolenia na użyt-
kowanie drogi o długości 805 me-
trów, sieci elektroenergetycznych 
o długości 650 m, ciągu pieszo-ro-
werowego o długości 689 m, kana-

lizacji deszczowej o długości 965,5
m, placu manewrowego o po-
wierzchni 2369 m kw. wraz z 27
lampami ulicznymi, w tym sied-
mioma typu solarnego. 

Inwestycje te zostały wykonane
w ramach zadania „Budowa drogi
dojazdowej do basenu rybackiego
w porcie Darłowo wraz z infra-
strukturą towarzyszącą”. Inwestycję
zrealizowano kosztem 5,4 mln zło-
tych. �

Droga do portu
już przejezdna Ponad ćwierć kilometra dróg

przybędzie w Darłowie. 
Nowa ulica ma być gotowa
w czasie wakacji. Miasto
otrzyma dofinansowanie na
budowę nowej ulicy.  

� Nowa droga, przebiegająca obok
hali sportowej przy Liceum, połączy
ulicę Fryderyka Chopina z ulicą
Józefa Wybickiego. Oprócz ulicy zo-
staną wybudowane: chodniki, ka-
nalizacja deszczowa i oświetlenie.
Ponadto powstanie 27 miejsc par-
kingowych dla pojazdów przy hali
sportowej. 

Droga będzie mieć 253 m dłu-
gości, zaś chodnik będzie miał 
długość 375 metrów. Planuje się
oświetlić drogę energooszczędnym
ledowym oświetleniem umiesz-
czonym na 9 słupach. 

– Projekt, który złożyłem znalazł
się na wysokiej 5 pozycji, wśród 19
złożonych wniosków dotyczących
rozwoju gminnej infrastruktury
drogowej – poinformował Arka-
diusz Klimowicz po tym jak 19
stycznia Minister Infrastruktury 
i Budownictwa zatwierdził osta-
teczną listę rankingową wniosków 
o dofinansowanie. 

Szacunkowy koszt inwestycji

wynosi 952 tys. zł. Planowana wy-
sokość dotacji wynosi 50 procent
kosztów. Planuje się wybudowanie
ulicy do lipca 2016 r.  

Planowana wysokość dotacji wy-
nosi 50 procent kosztów. Planuje się
wybudowanie tej ulicy w okresie od
marca do lipca 2016 r.  

Na ogłoszony przez samorząd

przetarg wpły-
nęło pięc ofert:
nadroższa opie-
wała na 801 tys.
zł, a najtańsza
na 598,98 tys. zł. 

– Obecnie
trwa procedura
oceny złożo-
nych dokumen-
tacji informuje

nas Tomasz Breszka kierownik re-
feratu integracji europejskiej i inwe-
stycji w UM.

Wykonawca inwestycji będzie
zobowiązany do zrealizowania
przedmiotu umowy w terminie
120 dni od dnia przekazania mu
placu budowy przez Zamawiają-
cego. �

Będzie nowa schetynówka 

Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich
i wykonawcą, jakim jest

konsorcjum firm Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowo-Inżynieryj-
nego S.A Toruń oraz partner:
WANT Sp. z o.o. z Tczewa złożyli
podpisy na umowie w sprawie
przebudowy drogi wojewódzkiej nr
203 na odcinku Darłowo – Dąbki. 

Trzeci etap przebudowy drogi
łączącej Koszalin z Darłowem reali-
zowany będzie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2014-20. O dokoń-
czenie przebudowy trzeciego od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 203
skutecznie zabiegał burmistrz
miasta Darłowo. Dobra współpraca
między ZZDW i Urzędem Marszał-
kowskim, a miastem Darłowo przy-
niesie wymierne korzyści dla 
naszego miasta i gminy oraz tury-
stów. 

Przebudowa  8,1-kilometrowego
odcinka drogi nr 203 z Dąbek do
Darłowa obejmuje wzmocnienie
konstrukcji i poszerzenie jezdni do 
7 m, budowę czterech nowych mo-
stów, kanalizacji deszczowej w miej-
scowościach: Dąbki, Bobolin i Żu-
kowo Morskie oraz ścieżki
rowerowej na całym przebudowy-

wanym odcinku. Ścieżka rowerowa
w większości posiadać będzie na-
wierzchnię asfaltową. 

Elementami zwiększającymi bez-
pieczeństwo ruchu i uspokajającymi
ruch będą wyspy spowalniające.
Roboty budowlane obejmą też prze-
budowę linii energetycznych i tele-
komunikacyjnych, wykonanie ozna-
kowania pionowego i poziomego
oraz niezbędnych zabezpieczeń dla
pieszych i pojazdów.

Wykonawcy robót budowlanych
zostali zobowiązani do nie prowa-
dzenia jakichkolwiek prac w miej-
scowości Dąbki w sezonie letnim,
tj. od 1 lipca do 30 sierpnia 2016 r.,
zaś na odcinku Dąbki – Darłowo
muszą zapewnić prowadzenie ich
w sposób zapewniający płynność 
i bezpieczeństwo ruchu. Przeka-
zanie placu budowy nastąpi za ty-
dzień. Zakończenie prac planowane
jest 15 czerwca 2017 r.

– Ta inwestycja sprawi, że miasto
i gmina Darłowo połączone zostaną
nowoczesną i bezpieczną infra-
strukturą drogową i ścieżką rowe-
rową, co niewątpliwie przyczyni się
do większego zainteresowania tu-
rystów ziemią darłowską – ocenił
burmistrz Darłowa. 

Warto wiedzieć, że w inwestycji
gmina Darłowo partycypuje sumą
1,5 mln zł. Również miasto Darłowo
zamówiło wykonanie dokumentacji
technicznej na dalszy odcinek drogi
203 na odcinku od planowanego
ronda na ul. O. D. Tynieckiego 
i Jana Pawła II do drogi biegnącej do
Cisowa. Wicemarszałek woj. zach.
Tomasz Sobieraj obiecał, że przebu-
dowa drogi wojewódzkiej 203 na
odcinku Darłowo – Postomino do
granic województwa będzie konty-
nuowana w latach 2018-2020. �

L. WALKieWiCz

Rusza przebudowa drogi 203 Darłowo – Dąbki

Na drogę wyjadą robotnicy 
21 marca, w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza, podpisano umowę, która zwieńcza wieloletnie starania okolicznych
samorządów, aby droga 203 byłą bezpieczna i wygodna. Wartość inwestycji to ponad 31 mln zł. 

zł to cena inwestycji.
Jednocześnie 
wykonawca udzielił 
84 miesiące czyli 7 lat
gwarancji na wykonane
roboty budowlane

31 392 899,71

Umowę podpisano w obecności wicemarszałka woj. zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja, starosty powiatu sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego, bur-
mistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza, wójta gminy Darłowo Radosława Głażewskiego i senatora RP Piotra Zientarskiego.

Droga „uzbraja” tereny portowe i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
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Modernizacja oczyszczalni � Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej ma ambitne
plany modernizacji oczyszczalni
ścieków i modernizacji stacji uzdat-
niania wody.

Modernizacja gospodarki osa-
dowej w oczyszczalni ścieków ma
kosztować 1,8 miliona złotych 
i będzie realizowana w pierwszej
kolejności. Pilnie potrzebny jest
zakup prasy do osadów. Oczysz-
czalnia ścieków w Darłowie pracuje
już ponad 16 lat i wymaga moder-
nizacji oraz unowocześnienia tech-
nologii. 

– Dlatego obecnie opracowy-
wana jest dokumentacja na moder-
nizację technologii oczyszczania
ścieków. Według wstępnych wyli-
czeń koszt modernizacji wyniesie
ok. 5 mln zł. Jednocześnie projek-
tuje się dodatkowy kolektor dosy-
łowy do oczyszczalni ścieków 
– mówi dyrektor MPGK Andrzej
Głębocki. 

– Wszystko jednak zależeć
będzie od pozyskania unijnych
środków na wsparcie tych potrzeb-
nych inwestycji, a te jeszcze nie zo-
stały uruchomione – przyznaje. �

Niewykorzystany obszar
starówki darłowski
samorząd zamierza
przekształcić w miejsce
rekreacji i zabaw. 

� Samorząd zamierza przekształcić
teren o powierzchni około 0,8 hek-
tara ograniczony rzeką Wieprzą,
ulicą Romualda Traugutta oraz 
końcówkami ulic Rzemieślniczej 
i Wenedów, w plac rekreacyjny.
Burmistrz ogłosił przetarg na opra-
cowanie koncepcji, a następnie do-
kumentacji projektowo-wykonaw-
czej na zagospodarowanie terenu.  

– To obszar o wysokich walo-
rach estetycznych i krajobrazo-
wych, który chcemy komplek-
sowo zagospodarować. Stworzy-

my publiczne ciągi piesze i rowe-
rowe, urządzimy tereny zielone,
utworzymy place zabaw dla
dzieci, miejsca wypoczynku dla
mieszkańców i turystów – tłu-

maczy Arkadiusz Klimowicz.
Projekt nowego urządzenia 

tej przestrzeni publicznej ma
uwzględnić wybudowanie fon-
tanny, ustawienie rzeźb i ele-

mentów małej architektury, np.
ławki, pergole, altany, stojaki na
rowery, fontanny. Pomyślano rów-
nież o zmotoryzowanych i zapla-
nowano parking wzdłuż połu-

dniowej granicy przy ul. Wałowej.
Dokumentacja projektowo-

-wykonawcza parku ma powstać
jeszcze w tym roku budże-
towym. �

Powstanie Park rekreacji 

Koncepcja jest gotowa.
Trasa ścieżki rozpocznie
się od przejścia na plażę

przy ul. Sosnowej i prowadzić
będzie w kierunku przejścia z te-
renu dawnej Hydrobudowy – ul.
Dorszowa. W połowie trasy połą-
czona zostanie z przejściem na plażę
przy ul. Plażowej. Trasa ścieżki
podświetlona zostanie na wysokości
barierek ochronnych, a wzdłuż jej
przebiegu ustawione zostaną ławki
oraz kosze. Niektóre obszary z miej-

scami siedzącymi zabezpieczone 
zostaną przed wiatrem specjalną
ścianą ze szkła. W ramach koncepcji
przewidziano również punktowe
odcinki mijania się pieszych.

Na początku i na końcu trasy
ustawione zostaną info-kioski,
których zadaniem będzie dostar-
czanie informacji o walorach przy-
rodniczych terenu wzdłuż ścieżki,
jak także tych znajdujących się 
w pobliżu, np. gatunkach ryb 
i innych zwierząt mieszkających 

w Morzu Bałtyckimi na wydmach.
Idąc ścieżką będzie można swo-
bodnie obserwować redę portu,
plaże i Morze Bałtyckie oraz za-
chody słońca. Całość prac projek-
towych zakończyć się ma w II
kwartale br.

Zaraz po zakończeniu opraco-
wania dokumentacji technicznej
burmistrz planuje  złożyć wniosek 
o dofinansowanie tej inwestycji 
z środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Szacowana

wartość inwestycji to 2,5 do 3 mln zł.
Wsparcie wynosić ma 85 proc.

Jeżeli wniosek zyska aprobatę,
to roboty budowlanych ruszą 
z początkiem 2017 r. Przy takim
założeniu można spodziewać się,
że w połowie wakacji następnego
roku ze ścieżki będą mogli korzy-
stać już zarówno mieszkańcy jak 
i turyści licznie odwiedzający nasze
miasto. �

L. WALKieWiCz

Ścieżka przyrodnicza na wydmie 
Na wydmie w Darłówku zachodnim powstanie ścieżka przyrodnicza, z której można będzie podziwiać m.in. redę portu, plaże 
i zachody słońca. Koszt przedsięwzięcia to około 3 mln złotych. 

#
� Miejscowy Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dopuszcza
wzdłuż wydmy kładki spacerowe 
o orientacyjnej długości około 
600 m z zachowaniem odległość
od ściany lasu – min. 5 m. Szero-
kość kładki o nawierzchni ażuro-
wej z drewna lub kompozytów
drewnopochodnych ograniczona
została do 2,25 m. Konstrukcja
nośna powyżej terenu – min. 0,5 m,
wsparta punktowo na słupach.

Tak może  wyglądać
przebieg ścieżki przy-
rodniczej na wydmie 
w Darłówku Zachodnim. 

Nowy
Cztery Pory Roku

Nowy
Cztery Pory Roku
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� Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
Miasta Darłowo ogłosił przetarg
nieograniczony na „Budowę ulicy
gen. Stanisława Maczka w Darłowie
– etap II – nawierzchnia jezdni i par-
kingu”.

Przetarg dotyczy wykonania
robót budowlanych m.in. wyko-

nanie jezdni, parkingu, chodników 
i zjazdów z kostki betonowej, 
budowa kanalizacji deszczowej 
oraz terenów zielonych pomiędzy
jezdnią a chodnikiem. 

Termin realizacji zamówienia 
– 90 dni od dnia przekazania placu
budowy przez Zamawiającego. � 

Parking i ulica 
im. gen. st. MaczkaŚmieci przestaną być

anonimowe dzięki
wdrażanemu przez urząd
Miejski w Darłowie
systemowi
informatycznego. trwa
proces zakładania czipów
na pojemniki do śmieci.

� Innowacja wprowadzana w go-
spodarce komunalnej służy do gro-
madzenia i analizy danych doty-
czących odbioru i gospodarowania
odpadami komunalnym. Na 
pojemnikach na odpady zostały 
i w dalszym ciągu będą montowane
chipy tzw. transpondery RFID.   

Przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych wygrało Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Darłowie,
które w ramach realizacji za-
mówienia zleciło oznakowanie po-
jemników na odpady zmieszane,
czujnikami RFID umożliwiającymi
pełną identyfikację: osoby dostar-
czającej odpady, rodzaju odpadów
oraz miejsca odbioru (weryfikacja
GPS). 

W pierwszym etapie oznako-

wano 2500 pojemników i zlokalizo-
wano 2300 punktów odbioru od-
padów komunalnych. Również
identyfikacji będą podlegały worki
do selektywnej zbiórki odpadów.
Będą na nich naklejone kody kre-
skowe umożliwiające przypisanie

każdego worka do punktu odbioru
odpadu i uzyskanie 

informacji tak jak 
w przypadku od-
padów zmiesza-
nych. 

Dzięki za-
m o n t o w a n i u

tzw. chipów stała
się możliwa kom-

puterowa identyfikacja
odpadów komunalnych. W przy-
szłości odpady gromadzone w nie-
oznakowanych pojemnikach nie
będą odbierane. Docelowo możliwe
będzie dokładne określenie ilości
śmieci powstających na nierucho-
mości oraz jakości prowadzonej se-
lekcji przez mieszkańców naszego
Miasta. �

Pojemniki na śmieci oznakowane 

RFiD
� (z ang. radio-frequency identifi-
cation) to ogólny termin używany
do opisania technologii, która
umożliwia automatyczną identyfi-
kację inaczej rozpoznanie obiektu
przy użyciu fal radiowych.

Na terenach przy ulicy
Sportowej ma powstać
w najbliższych latach
centrum turystyczno-
-rekreacyjne. znajdą tu
miejsce do gry
amatorzy golfa, tenisa,
kosza, a najmłodsi
będą mogli skorzystać
z placu zabaw.  

Aby otrzymać dofinanso-
wanie na tę inwestycję
sportowo-rekreacyjną

musi ona być już na etapie plano-
wania z wytycznymi Unii Europej-
skiej.  Dofinansowane są obiekty,
które będą służyły w równym
stopniu mieszkańcom Darłowa, jak
i turystom wyjaśnia burmistrz Ar-
kadiusz Klimowicz.

Golf 
i skatepark

Dlatego wstępna koncepcja bu-
dowy infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej zakłada m.in. budowę
pola golfowego o 9. dołkach wraz ze
specjalnymi urządzeniami dla tre-
ningów, placu zabaw dla dzieci, 
siłowni pod chmurką, kortów teni-
sowych, ściany do squasha, boiska
do kosza i skateparku oraz budynku
technicznego. Dzięki takim inwe-
stycjom miasto będzie w stanie
przyciągnąć większą liczbę tury-
stów i zapewnić im lepsze warunki
do rekreacji i sportu. Ważnym ele-
mentem jest również stworzenie
miejsca przyjaznego dla mieszka-
ńców Darłowa. 

– W takiej przestrzeni idealnie
znajdą dla siebie miejsce wszystkie
grupy wiekowe mieszkańców 
Darłowa – zapewnia burmistrz. 

Osoby starsze korzystać będą 
z siłowni pod chmurką, mini golfa,
placu zabaw (opiekując się wnu-
kami), w jakiejś części z golfa.
Dzieci korzystać będą z placu
zabaw, mini golfa. Młodzież będzie

mogła się realizować się korzy-
stając ze skateparku, boiska do
kosza, siłowni pod chmurką, tenisa
i infrastruktury golfowej. Osoby 
w średnim wieku będą mogły ko-
rzystać ze wszystkich (może poza
skateparkiem) elementów nowej
infrastruktury. 

Mamy realne 
aspiracje 

– Połączenie tylu aktywności fi-
zycznych z infrastrukturą golfową
poprawi stan środowiska natural-
nego, korzystnie wpłynie na wa-
runki życia mieszkańców oraz po-
prawi bezpieczeństwo. Inwestycja
taka jest oczywistym polepszeniem
funkcjonowania nowoczesnego 
organizmu miejskiego, który musi
się rozwijać. A takie aspiracje ma
samorząd i mieszkańcy Darłowa 
– podkreśla burmistrz.

Budowę centrum turystyczno-
-rekreacyjnego w Darłowie deter-
minuje możliwość uzyskania dofi-
nansowania z nowego RPO na 
poziomie do 85 proc. Warto wyko-
rzystać wszelkie możliwości i zre-
alizować projekt wspierający i roz-
budowujący potencjał turystyczny
naszego miasta. Dzięki wkompo-
nowaniu w projekt różnych ele-
mentów turystycznych, sporto-
wych i rekreacyjnych z dużym
prawdopodobieństwem należy
stwierdzić, że będzie się cieszył
uznaniem i wysoką frekwencją.
Dodatkowe elementy będą również
generowały przychody pozwala-
jące na bilansowanie się inwestycji
w trakcie eksploatacji. Powstanie
takiej inwestycji wpłynie również
na przychody okolicznych hoteli,
pensjonatów oraz restauracji i całej
branży usługowej.  

– W roku 2016 planujemy opra-
cowanie odpowiedniej dokumen-
tacji – podsumowuje plany Arka-
diusz Klimowicz. �

L. WALKieWiCz

tu na razie jest ściernisko...

#Komentarz 

Sportowa na sportowo

Jak widać modernizacja tego terenu jest nieodzowna. Mieszkańcy na
pewno odetchną z ulgą.

� Już wkrótce nasz stadion miejski, do tej pory kojarzony
głównie z piłką nożną, ma szanse wzbogaci swoją ofertę
rekreacyjno-turystyczną. Zgodnie ze wstępnym projektem
przedstawionym nam przez referat inwestycji Urzędu
Miejskiego ma na nim powstać kompleks sportowy, dzięki
któremu powiększy się oferta skierowana do mieszkań-
ców i odwiedzających nasze miasto turystów. Obecnie sa-
tysfakcję z odwiedzenia naszej Sportowej 1 mieli tylko 
piłkarze. Realizacja tego projektu sprawi, że będzie to
miejsce gdzie można w znakomitych warunkach rozwijać
swoje zainteresowania innymi dyscyplinami szeroko rozu-
mianej kultury fizycznej. 
A więc dziewięcio dołkowe mini pole golfowe wraz z tzw.
strzelnicą golfową. Do tego ścianki do squasha, bardzo wy-
magającej i intensywnej odmiany tenisa. Powstanie rów-
nież boisko do koszykówki, a także korty tenisowe. Znako-
mitej jakości siłownia pod chmurka i rodzinny plac zabaw
dla dzieci. Będzie również coś dla wielbicieli nieco mniej-
szych kółek – czyli skatepark. Do tego oczywiście po-
wstanie budynek techniczny, spełniający role zaplecza lo-
gistycznego i technicznego. Uzupełnieniem tego
wszystkiego są oczywiście dwa istniejące już boiska: 
typowo piłkarskie, ze sztuczna trawą oraz oświetleniem 
i drugie, z trawą naturalną znakomicie uzupełniające nowo
powstały kompleks.

Tak skonstruowane Centrum Rekreacji i Turystyki znako-
micie pozwoli wykorzystać nieco już zmurszały obiekt 
i uczyni z niego miejsce rodzinnej aktywności i rekreacji. 
W myśl zasady „dla każdego coś miłego", czyli koncepcja Cen-
trum oparta o sporty wzajemnie się uzupełniające. Można
będzie na stosunkowo małym terenie, bezpiecznym i przyja-
znym rozwijać swoje umiejętności w wielu dyscyplinach
sportu i rekreacji. W symbiozie z trawiastym boiskiem spor-
towym. wykorzystując detale siłowni pod chmurka bardzo
szybko przemieścić się na koszykówkę, pograć w coraz popu-
larniejszego golfa mając jednocześnie na „oku" nasze małe la-
torośli na bezpiecznym i atrakcyjnym placu zabaw. 
Teraz, po zaprezentowaniu nam koncepcji tego projektu
przez szefa inwestycji Tomka Breszke będziemy musieli
uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem i uzyskamy dofinansowanie unijne to za stosun-
kowo niewielkie pieniądze miasto wzbogaci się w znako-
mity obiekt na poziomie europejskim. Nasza Arena przy
Sportowej 1 nabierze szlachetności, a poprzez ofertę
czynnego wypoczynku stanie się miejscem rodzinnych
spotkań z wieloma odmianami rekreacji. Znacznie wzbo-
gaci również ofertę turystyczna naszego Darłowa i będzie
jeszcze jednym powodem do odwiedzenia Królewskiego
Darłowa o każdej porze roku. 

ANDRzeJ RAChWALSKi
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7 marca 1945 roku Armia Czerwona zdobyła 
Darłowo otwierając nową kartę w dziejach miasta.
Uwolniono ponad 2000 jeńców z obozu pracy 
w Darłówku i setki przymusowych robotników 
w Darłowie i w okolicach. Zablokowany był port, wy-
sadzone dwa mosty: drogowy i kolejowy oraz stocznia
statków żelbetowych i poligon artylerii kolejowej. Nie-
czynne były gazownia, wodociągi i elektrownia. Brak
było środków transportu i kutrów rybackich. Sowieci
rozpoczęli systematyczną grabież zakładów przemy-
słowych, maszyn i urządzeń oraz niemieckiego pry-
watnego mienia i sklepów. Większość przedsiębiorstw

m.in. rzeźnia, mleczarnia, magazyny zbożowe, młyny,
fabryki konserw, rozlewnia piwa, wędzarnie, ferma
świń, apteki zostały zajęte przez wojsko i pracowały
na potrzeby Armii Czerwonej. Zatrudniono w nich
Niemców. Wywożono do ZSRR zboże, bydło, trzodę
chlewną, sprzęty gospodarstw domowych oraz całe 
fabryki jak np. cegielnie tartaki, fabrykę łożysk, dzieła
sztuki. Przywracaniem do życia obrabowanego
miasta zajęli się jeńcy wojenni i przymusowi robot-
nicy pod kierunkiem pierwszego polskiego powojen-
nego burmistrza Darłowa Stanisława Dulewicza 
i jego dzielnych współpracowników.

Pierwsze dni w Darłowie

Obchody rozpoczęły się
mszą świętą w intencji
żyjących i zmarłych

Osadników Ziemi Darłowskiej 
w Kościele Św. Jerzego. Odprawił 
ją proboszcz kościoła MB. Często-
chowskiej o. Stanisław Piankowski,
który w homilii przypomniał
wielką rolę, jaką odegrali pierwsi
polscy mieszkańcy powojennego
Darłowa. Po mszy nastąpił prze-
marsz z kościoła św. Jerzego na Plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego pod
Obelisk Pionierów Ziemi Darłow-
skiej. Tam nastąpiły dalsze uroczy-
stości. 

Dyrektor Darłowskiego Ośrodka
Kultury Arkadiusz Sip powitał ser-
decznie wszystkich zgromadzonych
Pionierów Ziemi Darłowskiej, sta-
rostę powiatu sławieńskiego Woj-
ciecha Wiśniowskiego, burmistrza
Darłowa – Arkadiusza Klimowicza,
wójta gminy Darłowo Radosława
Głażewskiego, przewodniczącą
Rady Miejskiej Krystynę Sokolińską
i radnych, Gwardiana Klasztoru
Franciszkanów, delegację kołobrze-
skich pionierów na czele z prze-
wodniczącą Krystyną Gawlik,

Poczty Sztandarowe, Kompanie Ho-
norowe Marynarki Wojennej i Ze-
społu Szkół Morskich oraz miesz-
kańców Darłowa.  

W przemówieniu do zgroma-
dzonych burmistrz Darłowa pod-
kreślił ważne cechy pierwszych
osadników przybyłych z różnych
stron II RP, którzy w trudnych po-
wojennych warunkach tworzyli
nowe polskie Darłowo. 

– Żołnierze i osadnicy mogą
uczyć nas, współczesnych, odwagi
wytrwałości i patriotyzmu. Te
wszystkie cechy trzeba było mieć,
aby przyjechać po wojnie od Darło-
wa i tu zostać na całe życie – dzię-
kował Pionierom burmistrz Darło-
wa. 

– Z roku na rok, niestety,
zmniejsza się liczba pionierów, ale
pamięć o nich nie zaginie – zapew-
niała Bożena Tomalak, prezes Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej. 

Podczas uroczystości doszło do
złożenia kwiatów pod Obeliskiem 
z tablicami upamiętniającej żywych
i zmarłych Pionierów Ziemi 
Darłowskiej. �

L. WALKieWiCz

Zmniejsza się
liczba pionierów, 
ale pamięć o nich nie
zaginie.

Bożena tomalak, 
prezes Klubu Pionierów ziemi 
Darłowskiej

”

”

Dzięki odwadze,
uporowi i pracowitości
pierwszych osadników
Darłowo odżyło, 
a później rozkwitło.

Arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz Darłowa

”

”

uroczyste obchody 
Dnia Osadnika
71 lat minęło od przyłączenia ziemi Darłowskiej do Polski. 7 marca 2016 r. z tej okazji odbyły się pod Obeliskiem Pionierów
uroczyste obchody Dnia Osadnika. 
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Wpiątek, 26 lutego, 
w Urzędzie Miejskim
w Darłowie odbyła się

gala wręczenia nagród i stypendiów
sportowych. Wśród nagradzanych
nie zabrakło zawodników oraz tre-
nerów najlepszych klubów. 

Tak jak w latach poprzednich
stypendium sportowe otrzymały
zawodniczki z wynikiem między-
narodowym: mistrzyni Świata i Eu-
ropy Juniorek Daria Pikulik i jej
młodsza siostra – brązowa meda-
listka Mistrzostw Europy Juniorek
Wiktoria Pikulik. 

Jednorazowe nagrody otrzy-
mali:

Daria  Pikulik – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 1600 zł;

Wiktoria Pikulik – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 1000 zł;

Marlena Karwacka – Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska” – 1000
zł;

Katarzyna Kirschenstein – Klub
Kolarski „Ziemia Darłowska” 
– 1000 zł;

Monika Graczewska – Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska” – 450 zł

Dorota Tarczyło – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 350 zł

Aleksandra Sołgała – Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska” – 350 zł

Katarzyna Makarewicz – Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Klaudia Seremak – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Karina Topolska – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Wiktoria Konopka – Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Patrycja Seremak – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Nikola Seremak – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Pamela Danilczuk – Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Nikola Sibiak – Klub Kolarski
„Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Zuzanna Garczarek – Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska” – 350 zł;

Tomasz Bartczak – „Darłowski
Klub Oyama Karate” – 350 zł;

Dawid Adamelak – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Konrad Bądyra – „Darłowski
Klub Oyama Karate” – 100 zł;

Sebastian Bocheński – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Krystian Brzezina – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Paulina Dominiak – Miejskie
Gimnazjum – siatkówka – 100 zł;

Adrian Duszkiewicz – Klub
Sportowy „Stocznia Darłowo
M&W” – 100 zł;

Klaudia Furmańska – Miejskie
Gimnazjum – siatkówka  – 100 zł;

Mateusz Hodczak – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Roksana Jacyszyn – „Darłowski
Klub Oyama Karate” – 100 zł;

Antoni Koguciuk – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Mateusz Król – „Darłowski Klub
Oyama Karate” – 100 zł;

Sebastian Kurzydło – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Krystian Kuś – Klub Sportowy
„Stocznia Darłowo M&W” – 100 zł;

Hubert Lasecki – Klub Sportowy
„Stocznia Darłowo M&W” – 100 zł;

Bar t łomie j  Lewandowski  
– „Darłowski Klub Oyama Karate”
– 100 zł;

Pola Lewandowska – „Darłow-
ski Klub Oyama Karate” – 100 zł;

Piotr Libucha – Klub Sportowy
„Stocznia Darłowo M&W” – 100
zł;

Agata Majkut – Miejskie Gimna-
zjum – siatkówka  – 100 zł;

Szymon Majkut – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Adam Moskwa – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Jakub Nowak – Klub Sportowy
„Stocznia Darłowo M&W” – 100 zł;

Nikola Olchowik – Miejskie
Gimnazjum – siatkówka – 100 zł;

Natalia Ordak – Miejskie Gim-
nazjum – siatkówka – 100 zł;

Filip Pacholski – Klub Sportowy
„Stocznia Darłowo M&W” – 100 zł;

Wiktoria Pasik – Miejskie Gim-
nazjum – siatkówka – 100 zł;

Szymon Piestrak – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Artur Rybarczyk – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Fabian Sienkiewicz – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Andrzej Stanulewicz – Klub
Sportowy „Stocznia Darłowo
M&W” – 100 zł;

Tadeusz Szreiber – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Robert Wiatrzyk – Klub Spor-

towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Natalia Wieczorek – Miejskie
Gimnazjum – siatkówka – 100 zł;

Nataniel Wieczorek – Klub Spor-
towy „Stocznia Darłowo M&W” 
– 100 zł;

Julia Wojtkiewicz – Miejskie
Gimnazjum – siatkówka – 100 zł;

Aleksandra Worobiej – Miejskie
Gimnazjum – siatkówka – 100 zł;

Poza zawodnikami Arkadiusz
Klimowicz wyróżnił dyplomami
gratulacyjnymi następujących tre-
nerów: Marcina Adamowa i Artura
Szarycza z KK „Ziemia Darłowska”,
Edmunda Surdela i Andrzeja
Łuczków z  Klubu Sportowego
Stocznia Darłowo M&W, Sylwestra
Kowalika z Darłowskiego Klubu
Oyama Karate i Agatę Woźniak 
z Miejskiego Gimnazjum. �

Prestiżowe nagrody i stypendia za najlepsze wyniki w nauce i sporcie otrzymali z rąk burmistrza Darłowa
młodzi mieszkańcy. Nagrody od 100 do 1600 złotych trafiły do rąk 52 sportowców i 56 uczniów. 

Najlepsi w sporcie... 

Nagrodami pieniężnymi – sty-
pendia motywacyjne – w wysokości
100 złotych dla uczniów podsta-
wówki, 150 złotych dla gimnazjali-
stów i 200 złotych dla uczniów li-
ceum, uhonorowani zostali:

Szkoła Podstawowa nr 3: 
Mateusz Król, Aleksander Kli-

mowicz, Michalina Jóźwiak, Anna
Grodzka, Marek Kosowski, Hanna
Suszek,  Maciej Mieczkowski, Pa-
tryk Krzemiński, Zuzanna Kuriata,
Bartosz Kołaczkowski, Angelika
Szypulska, Dominika Byrwa, Piotr

Szymczak, Wiktor Żmuda, Krystian
Włodarczyk, Oskar Kociński, Jakub
Chojniak , Aleksander Podwałka,
Adrian Tyfel, Stanisław Rynkowski.

W Miejskim Gimnazjum sty-
pendium od Burmistrza otrzymali: 

Wanessa Kuśnierska, Dawid Ja-
siewicz, Justyna Jazowska, Michał
Gajewicz, Natalia Wieczorek, Mag-
dalena Zawadka, Natalia Karska,
Aleksandra Smętek, Hanna Paw-
licka, Borys Jaźwiński, Michał Paw-
licki, Marlena Sołtysińska, Julia
Miszczuk, Oliwia Michalak, Alek-

sandra Kuczmarska, Wioletta Ol-
szewska, Patrycja Florek, Szymon
Majkut, Gabriel Podlasiewski, Woj-
ciech Sobieraj, Michał Breszka,
Kacper Kołaczek, Patryk Dambryn,
Adam Fryc, Mateusz Kupracz, Da-
mian Ładziak, Krystian Zdyr, To-
masz Paluszkiewicz.

Uhonorowanymi przez Arka-
diusza Klimowicza licealistami 
w nauce i w sporcie byli: 

Weronika Firmowska, Monika
Trapik, Patrycja, Zuzanna Gar-
czarek, Joanna Zimoch, Aleksandra
Worobiej, Nikola Olchowik, Alek-
sandra Hanula.

Następnego dnia Arkadiusz Kli-
mowicz w Zespole Szkół Społecz-
nych dokończył wręczanie stypen-
diów dla tuzów nauki za I semestr.
Oprócz gratulacji zapewnił o zna-
czącym zwiększeniu wysokości sty-
pendiów w 2017 r. 

W szkole podstawowej ZSS sty-
pendia otrzymali: 

Andrzej Pańka, Marta Koliczko,
Julia Koralewska, Jakub Tarkowski,
Malwina Skotarska, Tomasz Bart-
czak, Matylda Wiśniowska, Kata-
rzyna Pryputniewicz, Lena Kiersz-
niewska, Weronika Jędrzejewska,
Jakub Tomczyk, Kajetan Tomczyk,

Wiktoria Karczewska, Julia Świąt-
kowska, Aksel Staniszewski, 
Rozalia Walasek, Jeesika Erdman,
Hubert Wodziński, Hanna Pryput-
niewicz, Julia Dombryn, Wiktoria
Krawczyk.

Wśród gimnazjalistów gratu-
lacje i gratyfikację finansową
otrzymali: 

Piotr Libucha, Jakub Rokicki, Pa-
trycja Tomczyk, Filip Pacholski,
Aleksandra Smętek, Karolina Cho-
lewińska, Zuzanna Mickiewicz, Ro-
bert Wiatrzyk, Karol Kalinowski,

Aleksander Orzechowski, Patrycja
Przybysz, Filip Masłowski, Agata
Bilińska. 

Udział rodziców był dosko-
nałym momentem przekazania gra-
tulacji za owoce ich dopilnowania 
i troski o stworzenie jak najlepszych
warunków do nauki swoim dzie-
ciom.

Dodajmy, że uczniowie Filip Pa-
cholski i Piotr Libucha zakwalifiko-
wali się do Wojewódzkiego Kon-
kursu Kuratoryjnego z matematyki,
a ten ostatni dodatkowo z fizyki. �

... i w nauce 
18 lutego burmistrz miasta pojawił się w Liceum, Szkole Podstawowej Nr 3 
oraz w Gimnazjum, aby nagrodzić najlepszych uczniów i sportowców. 
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– Dlaczego to Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie zajmował się przeka-
zywaniem środków 
rodzinom?  
– Ustawa z dnia 17 lutego 2016

roku o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci wprowadziła nowe
tzw. świadczenie wychowawcze 
w wysokości 500 złotych miesię-
cznie na każde drugie i kolejne
dziecko bez dodatkowych wa-
runków. Rodziny, których dochód
na osobę nie przekroczy 800 zł lub
1200 zł w przypadku wychowy-
wania dziecka niepełnosprawnego
otrzymają 500 zł również na
pierwsze dziecko. Organem wła-
ściwym do realizacji tego zadania
jest wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, właściwego na miejsce za-
mieszkania osoby ubiegającej się 
o świadczenie wychowawcze. De-
cyzją organu właściwego zadanie to
będzie przekazane do realizacji do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Darłowie z uwagi na to, że
duża część osób, które będą się ubie-
gały o to świadczenie jest już 
w bazie MOPS, bo korzysta ze
świadczeń rodzinnych. 

– Czy w związku z nowym wy-
zwaniem zaplanował Pan ko-
nieczność dodatkowego za-
trudnienia, czy doposażenia?
– W związku z nowym zada-

niem, przed którym stanie Ośrodek,
konieczne jest zatrudnienie co naj-
mniej dwóch dodatkowych osób,
szczególnie  w tym pierwszym
okresie, w którym wszyscy będą
chcieli jak najszybciej złożyć
wniosek o świadczenie wycho-
wawcze. Również niezbędne jest
doposażenie Ośrodka w sprzęt 
– komputery i odpowiedni serwer.

– Jak odbywać się będzie
droga rodziców po świad-
czenie?
– W związku z przekazaniem za-

dania do MOPS, wnioski w sprawie
świadczenia wychowawczego będą
przyjmowane w siedzibie MOPS-u.
Dla ułatwienia osobom ubiegającym

się o przyznanie świadczenie na
drugie i kolejne dzieci (bez do-
chodu), wyznaczone zostaną inne
punkty na terenie miasta przyjmo-
wania wniosków np. w Urzędzie
Miasta, w placówkach oświatowo-
wychowawczych. Informacja w tej
sprawie zostanie podana do pu-
blicznej wiadomości. W MOPS rów-
nież zostanie uruchomionych kilka
stanowisk do przyjmowania wnio-
sków. Oprócz wniosku składanego
w formie papierowej można będzie
również złożyć wniosek za pomocą
systemu teleinformacyjnego utwo-
rzonego przez ministra właściwego
ds. rodziny– portalu informacyjno-
usługowego „empatia”, udostęp-
nionego przez zakład ubezpieczeń
społecznych, bankowość elektro-
niczną.

– Jakiej wielkości pieniędzy
przypadnie darłowianom?
– Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej zaplanowało
dla każdej gminy określone środki
na realizację programu 500+. Wiel-
kość tych środków może ulec
zmianie w trakcie realizacji pro-
gramu. Na starcie dla miasta Da-
rłowa zaplanowano kwotę 3.729.443
zł, z czego na obsługę ma przypaść
kwota 74.589 zł, czyli 2 procenty.

– Czy program 500+ spowo-
duje zmniejszenie przyzna-
wania innych świadczeń?
– Z uwagi na to, że świadczenia

wychowawcze nie będą wliczane do
dochodu uprawniającego do innych
świadczeń wypłacanych przez
MOPS, tj. świadczeń rodzinnych,
świadczeń pomocy społecznej, fun-
duszu alimentacyjnego oraz do-

datków mieszkaniowych nie za-
chodzi obawa, że wpłyną one na
zmniejszenie innych świadczeń wy-
płacanych przez MOPS. 

– Czy widzi Pan zagrożenia
we wdrożeniu Programu?
– Największym wyzwaniem dla

wszystkich pracowników MOPS
będzie przyjęcie wniosków do re-
alizacji Programu 500+. Wniosek
złożony w okresie od 1 kwietnia 
do 30 czerwca będzie realizowany
w przysługującej wysokości bez
względu na termin złożenia. Stąd
apel do mieszkańców miasta o spo-
kojne składanie wniosków. Trzy
miesiące na złożenie wniosku i wy-
znaczenie dodatkowych punktów
do ich składania gwarantują, ze
wnioski będą rozpatrywane sukce-
sywnie w miarę ich wpływu 
i wszyscy uprawnieni otrzymają to
świadczenie bez zbędnej zwłoki.   

– Jest Pan po pierwszych
szkoleniach i spotkaniach, 
w których brali udział inni
dyrektorzy i kierownicy Pana
z innych miast. Co oni myślą
o wdrożenia programu?
– Dużym problemem, który wy-

stępuje już od stycznia br. może być
na etapie rozpatrywania wniosków
na pierwsze dziecko (czyli z do-
chodem) obowiązek kompleto-
wania przez MOPS dokumentów 
o dochodach z urzędu skarbowego,
ZUS-u, czy innych jednostek we
własnym zakresie za pomocą 
systemu teleinformatycznego 
„Empatii”, która już powoduje
opóźnienia w rozpatrywaniu wnio-
sków, gdyż czas oczekiwania na in-
formacje zwrotne z ww. instytucji
znacznie się wydłuża, a bez tych in-
formacji nie jest możliwe rozpa-
trzenie wniosku.

– W imieniu zainteresowa-
nych życzymy Panu 
i współpracownikom takiej
realizacji tego trudnego
przedsięwzięcia, aby zado-
woleni byli wszyscy w nim
uczestniczący mieszkańcy
Darłowa. �

Darłowo 
przygotowane
na 500 plus
Rozmowa z  WALDeMAReM WieCzORKieM,  kierownikiem MOPS-u.

#
� Dzięki rządowemu „Programowi
500+”  do do rodzin w Darłowie 
Darłowa trafi 3,7 miliona złotych.
Redystrybucją tych środków zajmie
się Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Waldemar Wieczorek – kierownik MOPs-u w Darłowie, który wraz ze współpracownikami będzie wdrażał Program 500+

Wnioski złożone w okresie 
od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. 

uprawniają do otrzymania świadczenia z wyrównaniem 
od 1 kwietnia 2016 r.

#

GDZIE SKŁADAĆ
WNIOSKI 
NA ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
Rodzina 500 +
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
informuje, że:
i. Wnioski na świadczenia wychowawcze – 500+ wydawane będą 
od dnia 29 marca 2016 r. w:

1) w Urzędzie Miejskim w Darłowie pok. nr 7 w godz. pracy UM

2) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie – pok. nr 5   
w godz. pracy MOPS

3) na stronie internetowej MOPS (www.mops.darlowo.pl) 
oraz na stronie BIP MOPS (www.mops.darlowo.ibip.pl ) – dostępne 
od 7.03.2016 r. 

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. wnioski wydawane będą również w Urzędzie
Miejskim (pok. nr 7) , Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”, Darłowskim
Ośrodku kultury oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – pok. nr 9.

ii. Składanie  wniosków na świadczenia wychowawcze – 500+ 
– od 1 kwietnia 2016 r.  na drugie i kolejne dzieci (bez dochodu):

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie – pok. nr 5 ( sala kon-
ferencyjna),

2. Urząd Miejski w Darłowie – Pl. Kościuszki 9, pok. nr 7, 

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” – ul. Wyspiańskiego 23,

4. Darłowski Ośrodek kultury – ul. M. C. Skłodowskiej 44

iii. Składanie wniosków na świadczenia wychowawcze 500 + na
pierwsze i kolejne dzieci (z dochodem) w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Darłowie:

1) pok. nr  11 a  –  przyjmowanie wniosków na pierwsze i kolejne dzieci,

2) pok. nr 7 – przyjmowanie wniosków na pierwsze i kolejne dzieci
dla nowych osób nie korzystających aktualnie, tj. w okresie 
od 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r. ze świadczeń rodzinnych,

3) pok. nr 4 – przyjmowanie wniosków na pierwsze i kolejne dzieci dla
osób pobierających zasiłki rodzinne na dzieci w okresie zasiłkowym
od 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r. 

Wnioski można będzie składać w godz. 8.00-17.00 w pierwszym okresie
przyjmowania wniosków. 
Z czasem godz. przyjmowania zostaną ograniczone.
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Świadczenie 500 zł 
to wsparcie długofalowe. 
Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie pol-
skich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzy-
stają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła
otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie
od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej
800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium do-
chodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny za-
stępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko,
na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma
wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cy-
wilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, 
w których rodzice są w związku małżeńskim jak i ro-
dziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje
opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin 
patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają
dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co naj-
mniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione
od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez
względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje
na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obli-
czaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego
młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł
(1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka
niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał 
świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gmi-
nach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały
unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie
województw. Wybór optymalnych rozwiązań organiza-
cyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i termi-

nową realizację świadczenia wychowawczego, należeć
będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań
organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizo-
wane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta
lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku
pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej 
w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu mia-
stach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do re-
alizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do
roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobi-
ście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na
pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację do-
chodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświad-
czenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się 
o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie
będzie konieczności dokumentowania sytuacji docho-
dowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione
będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku
co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej
się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane
dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświad-
czeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie nie-
zbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała
podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie
już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze,
tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypła-
cane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede
wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można składać
wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. 
tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie
złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie
można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,
w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób
korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie
trwał od 1 października do 30 września następnego roku
kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki
będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy,
gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do
30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą mu-
sieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy pro-
gram wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem 
niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium do-
chodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł.
Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod
uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia
25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci,
które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świad-
czenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
albo zasiłek dla opiekuna.

ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium do-
chodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody
na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500
zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.
Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzy-
mają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość
podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodo-
wego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świad-
czenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł,
od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani
żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowa-
dzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia
dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do
dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świad-
czeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych
Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień mię-
dzyresortowych.

Rodzina 500 plus w ue

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze
nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za
granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli ro-
dzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek
o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje 
o tym fakcie właściwego marszałka województwa 
w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej
gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE,
tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń
rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobie-
rania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Świadczenie wychowawcze 

Pytania i odpowiedzi (źródło: Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki społecznej – www.mpips.gov.pl)
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17 lutego grupa wsparcia
osób z zaburzeniami
psychicznymi
„Niezapominajka” przy
Miejskim Ośrodka Pomocy
Społecznej w Darłowie
obchodziła w kinie „Bajka”
jubileusz dziesięciolecia
powstania.

� Członkowie Klubu Niezapomi-
najka witali gości już u od progu
wręczając im znaczki z serduszkiem
ułożonym z niezapominajek. Poja-
wili się m.in. Arkadiusz Klimowicz,
burmistrz Darłowa, radni Rady
Miejskiej, przedstawiciele zaprzyja-
źnionych i współpracujących pla-
cówek oświatowych oraz społecz-
nych.  

Arkadiusz Sip,  dyrektor DOK,
serdecznie powitał wszystkich i pro-
wadził konferansjerkę. Beata Po-
rębska w multimedialnej projekcji
przeplatanej występami przedsta-
wiła historię, dokonania i sukcesy
Klubu Niezapominajka.

Część artystyczną uświetnili
Chór „Babunie” i dzieci z Miejskiej
Świetlicy „Bezpieczna Przystań”.
Burmistrz miasta dziękował wszyst-
kim za opiekę nad niepełnospraw-
nymi, za wkład pracy w rozwój ich
osobowości oraz poświęcenie. Ży-
czył wszystkim podopiecznym za-
dowolenia i dalszych jubileuszy. 

Historia 
Grupa wsparcia dla osób z za-

burzeniami psychicznymi została
utworzona 26 października 2005 
z inicjatywy pracowników socjal-
nych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Darłowie. Z czasem
grupa przekształciła się w Klub
Osób Niepełnosprawnych Psy-
chicznie Ich Rodzin i Przyjaciół
„Niezapominajka”. I tak jest do dzi-
siaj! 

W 2006 roku nawiązano
współpracę z Darłowskim Ośrod-
kiem Kultury im. L. Tyrmanda.
Członkowie Klubu spotykają się 
w każdą środę, na przemian w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
i Darłowskim Ośrodku Kultury. 
Zajęcia w DOK prowadzi Jan

Schwarzlose, kompozytor, aranżer 
i instruktor muzyki. Uczestnicy 
spotkań uczą się m.in. rozpoznawać
tańce narodowe i rozrywkowe, śpie-
wają, przygotowują się również do
występu w organizowanych, co
roku Powiatowych Piknikach Inte-
gracyjnych. 

Teatr i zajęcia 
plastyczne, 

karajoznawstwo
W okresie dziesięciolecia Nieza-

pominajka wystawiła kilka przed-
stawień najczęściej związanych 
z dziejami naszego miasta, ale były
również takie nowoczesne, jak np.
„Kosmiczne rzodkiewki”. Zazwy-
czaj wszystkie teksty pisała poetka
Elżbieta Gagjew, muzykę aranżo-
wał Jan Schwarzlose, a scenografią
zajmowała się Monika Ferka. Wy-

stępy klubowiczów były gorąco
oklaskiwane przez publiczność i na-
gradzane na Powiatowych Pikni-
kach Integracyjnych.   

Zajęcia w MOPS prowadzą pra-
cownicy socjalni Beata Porębska 
i Marta Stosik. Podczas tych spo-
tkań uczestnicy wykonują m.in.
prace plastyczne spotykają się z Po-
licją, Strażą Graniczną, przedstawi-
cielami związku emerytów. Klub
wychodzi również poza Ośrodek.  

Członkowie Klubu uczestniczyli
dotychczas w wielu wyjazdach 
krajoznawczych jak np. do: Torunia,
Warszawy, Malborka, Trójmiasta,
Szymbarku, Łeby, Słowińskiego
Parku Narodowego, Biskupina, 
Poznania, Kurnika, Wdzydz. Nie-
dawno odwiedzili firmę Darpol po-
znając tajniki przetwórstwa ryb.
Dla wielu z nich były to pierwsze
wyjazdy w życiu. Klub współpra-

cuje również Kołem Łowieckim
„Odyniec Darłowo”, które kilka-
krotnie pomogło w zorganizowaniu
grzybobrania połączonego z ogni-
skiem. 

Mamy marzenia
Powstanie Klubu pozwoliło

uczestnikom na nawiązanie wielu
znajomości a nawet przyjaźni, oraz
inne niż dotychczas spędzanie czasu
i rozwijanie różnego rodzaju zainte-
resowań czy odkrycie swoich zdol-
ności.  Marzeniem klubowiczów jest
powstanie środowiskowego domu
samopomocy, w którym mogliby co-
dziennie spotykać. �

L. WALKieWiCz

Niezapominajki mają 10 lat! 
#Dziękujemy
� Burmistrz Darłowa wyróżnił 
za szczególny wkład pracy w pro-
wadzenie Klubu Niezapominajka:
Beatę Porębską, Martę Stosik, 
Gabrielę Soboń, Jana Schwarzlose,
Elżbietę Gagjew, Monikę Ferkę i Ar-
kadiusza Sipa. Również kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Waldemar Wieczorek
wręczył okolicznościowe podzię-
kowania za twórczą współpracę 
z Klubem Niezapominajka Chórowi
„Babunie”, Małgorzacie Świątkow-
skiej i gronu pedagogicznemu
Miejskiego Gimnazjum im. S. Dule-
wicza: Andrzejowi Czesnowskiemu
i członkom koła Łowieckiego 
„Odyniec” w Darłowie, Hannie Wal,
Danielowi Kołaczekowi i Marcinowi
Majkrzakowi .

osoby w wieku od 16 
do 65 lat liczy aktualnie
Klub „Niezapominajka”

32

Dzięki tym dwóm rekwi-
zytom powstał miejski
happening walentyn-

kowy, który wzbudził zaintereso-
wanie nie tylko mieszkańców
miasta, ale również mediów. 

„Kocham” można powiedzieć
każdego dnia. Nieczęsto jednak
analizujemy emocje, które żywi-
my do miejsca naszego pocho-
dzenia.

– A to był cel nadrzędny akcji
„lubiędarłowo – mocno tak…” 
– wyjaśnia Magdalena Burduk, sze-
fowa Biura Promocji Miasta 
Darłowa. Walentynki wpisały się
idealnie w akcję, która przez kilka
dni żyła nie tylko na facebooku 
– ale również w realnym życiu 
– na Rynku Miejskim w Darłowie.
W internecie pojawiły się krótkie
spoty wideo reklamujące wyda-
rzenie, które łącznie obejrzało
blisko 10 tysięcy osób. 

Powodzeniem cieszył się sam
baner, do którego lgnęli miesz-
kańcy Darłowa. Organizatorzy
akcji już pierwszego dnia jej
trwania musieli wymienić po-
wierzchnię przeznaczoną do skła-
dania wpisów. Okazało się bo-
wiem, że miejskie tablo szybko się
zapełnia co jest dowodem na to, że
mieszkańcy Darłowa utożsamiają
się z miejscem w którzy żyją,

mieszkają, pracują – a dobrym tego
wyrazem jest już powszechnie
przyjęte hasło miejskie „lubię-
darłowo”. A co najczęściej wpisy-
wali „lubiącydarłowo”? 

Wielokrotnie padło, że lubią
miasto za jego niepowtarzalny
klimat, za zachody słońca, wspa-
niałych ludzi, miejskie wydarzenia
w tym wszystkie cykliczne imprezy
muzyczne. 

Na piśmie padło też niejedno
miłosne wyznanie. Wiemy, że
ktoś kocha Agnieszkę, i że Ma-
riusza kocha żona. Wśród
wpisów pojawiły się również
wpisy w języku niemieckim i an-
gielskim.  Walentynkowa biała
karta miejska została pokryta
ponad tysiącem wpisów. Jaki jest
ich dalszy los? 

– To bezcenna miejska walen-
tynka. Wyznanie miastu emocji 
i przybicie niepowtarzalnego lajka
opatrzonego komentarzem – ocenia
Magda Burduk. 

– Odpowiednio zabezpieczymy
ten wyjątkowy list i znajdziemy
sposób by go teleportować dla po-
tomnych, a o szczegółach poinfor-
mujemy – dodaje Daniel Frącz
współtwórca akcji. 

Mieszkańcom Darłowa dzięku-
jemy za ich liczny udział, nieba-
nalne wpisy i zaangażowanie. �

za co kochamy Darłowo i darłowian?! 

uczucia wyrażone mazakiem
Pracownicy Biura Promocji Miasta Darłowa udowodnili, że aby pobudzić aktywność lokalnej społeczności wystarczy baner i mazak. 

Miasto tworzą ludzie – akcja jest dowodem na to, że w każdym z nas tkwi i tętni serce Darłowa.
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Program „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności wsparł
programy społeczne 
w naszym powiecie
dotacjami na łączną sumę
55 428 zł. 

� Program realizowany jest w Polsce
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii, a na naszym terenie przez
Darłowskie Centrum Wolontariatu. 

Dlatego 23 lutego, na stacji Da-
rłowskiego Centrum Wolontariatu,
uroczyście podsumowano realizację
kolejną edycję programu granto-
wego. 

Na spotkanie przybyli granto-
biorcy, darczyńcy i partnerzy z ob-
szaru powiatu sławieńskiego. Na
uroczystość przybyli m.in. Arka-
diusz Klimowicz, burmistrz 
Darłowa, Radosław Głażewski 
– wójt gminy Darłowo oraz przed-
stawiciele samorządów z całego po-
wiatu sławieńskiego. 

Przypominamy, że w ramach
Programu Działaj Lokalnie w roku

2015 – zrealizowanych zostało dwa-
naście projektów, które wpłynęły 
na jakość życia środowisk lokalnych
i wyzwoliły pozytywną energię
wśród mieszkańców powiatu sła-
wieńskiego. 

Podczas spotkania prezento-
wano filmowe efekty zrealizowa-
nych w ubiegłym roku przedsięw-
zięć oraz wręczono podziękowania
realizatorom programu, partnerom
strategicznym i darczyńcom. Takie
podziękowania otrzymali m.in. 
burmistrz Darłowa, wójt gminy 
Darłowo i przedstawiciele samo-
rządów z terenu powiatu sławień-
skiego. 

Darłowskie Centrum Wolonta-
riatu, jako jedno z nielicznych na
Pomorzu ma Certyfikowany
Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Działa
w nim lub współpracuje ponad 500
wolontariuszy. Każdego dnia coś się
dzieje. Tuż po uroczystościach,  tego
samego dnia, w Kawiarence Oby-
watelskiej DCW dyskutowano „Czy
Darłowo to dobre miejsce do życia 
z niepełnosprawnością?”. �

iX edycja programu „Działaj 
Lokalnie” podsumowana 

dziękujemy
wszystkim
darczyńcom

Jednym z atutów naszego re-
gionu jest prężnie działający 
i wciąż rozwijający się wo-

lontariat. Wszystkie punkty z całego
regionu skonsolidowane zostały
dzięki Darłowskiemu Centrum Wo-
lontariatu – organizacji pożytku pu-
blicznego działającej na rzecz 
innych i rozwijającej idee wolonta-
riatu w regionie. 

DCW co roku organizuje wyda-
rzenie pod nazwą Gala Wolonta-
riatu, aby podziękować wszystkim
wolontariuszom i darczyńcom, uka-
zując trud i ogrom ich pracy. 

Doniosłość wydarzenia i liczne
podziękowania stają się ogromnym
wyróżnieniem dla każdego, kto do-
kłada swoją cegiełkę do wielkiej bu-

dowli jaką jest dobro społeczne 
– mówiła podczas gali prezes DCW
Joanna Witkowska.. 

Darłowskie Centrum Wolonta-
riatu skupia razem 24 punkty 
i kluby wolontariusza w całym re-
gionie. Łącznie jest ich ponad 500,
od przedszkolaków po seniorów.
Każdy z nich w miarę swoich mo-
żliwości robi wszystko aby po-
mnażać kapitał dobra i szczęścia
które tkwi dookoła. 

Podziękowania otrzymali rów-
nież nasi darczyńcy – osoby dzięki
którym Darłowskie Centrum Wo-
lontariatu ma finansową możliwość
podejmowania najambitniejszych
działań. 

Podczas Gali odbyła się rów-

nież inauguracja programu „Wo-
lontariusz z pasją”. To program
skierowany do wolontariuszy,

którzy odznaczają się szczegól-
nymi działaniami na rzecz innych
oraz utrzymują wysokie wyniki 
w nauce, a których sytuacja mate-
rialna nie pozwala realizować
swoich pasji. W tegorocznej edycji
spośród wielu wniosków o sty-
pendium wyłoniono ośmiu wolon-
tariuszy, którzy otrzymają stypen-
dium na realizację i rozwój
swojego hobby. 

Pomimo nieobecności części
osób, które z różnych powodów nie
mogli uczestniczyć w Gali, sala Kina
Bajka została wypełniona po brzegi.

Podziękowaniom, wyróżnieniom
oraz oklaskom nie było końca. 

Uroczystą Galę zakończył spek-
takl teatralny „Szczęście”, przygo-
towany przez grupę teatralną 
„Bezimienni” z Zespołu Szkół we
Wrześnicy. �

Gala wolontariatu – doroczne podziękowania za pracę pełną serca 

Wolontariusz to pasja 
10 marca w darłowskim kinie „Bajka” odbyła się coroczna uroczysta Gala Wolontariatu. Głównym punktem programu było
docenienie tych, którzy dają z siebie najwięcej, czyli lokalnych wolontariuszy

#
� Wszystkim wolontariuszom oraz
osobom wspierającym Darłowskie
Centrum Wolontariatu raz jeszcze
dziękujemy.

punkty w regionie
skupia Darłowskie 
Centrum Wolontariatu,
w których społecznie
pracuje ponad 500 
wolontariuszy od przed-
szkolaka po seniora

24
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� W marca przedstawiciele Zakładu
Karnego w Czarnym przekazali
dary na rzecz Domu Hospicyjno-
-Opiekuńczego im. bp. Czesława
Domina w Darłowie.

W imieniu służby więziennej dy-
rektor Zakładu Karnego w Czarnym
ppłk Wojciech Brzozowski prze-
kazał księdzu Krzysztofowi Sendec-
kiemu 25 kołder. To nie pierwszy
dar dla pomorskich hospicjów, jaki
przekazują funkcjonariusze wię-
ziennictwa z Zakładu Karnego 
w Czarnym. Podobnego rodzaju
dary serca otrzymały już hospicja 
w Szczecinku i w Człuchowie.

Dyrektor darłowskiego hospi-
cjum ks. Krzysztof Sendecki ser-
decznie dziękował w imieniu wła-
snym i pensjonariuszy za piękny
gest pomocy i bardzo potrzebne
dary. � 

Wspomogli hospicjum zza krat

14 lutego odbyła się
premiera gry planszowej
„Podróż po powiecie
sławieńskim – na drodze 
ku przygodzie”, wydanej
przez Darłowską 
Lokalną Organizację
turystyczną. 

� Po raz pierwszy zagrano w go-
ścinnych progach Darłowskiego
Centrum Wolontariatu – na STACJI
DCW. Jest to gra rodzinna, prze-
znaczoną dla 2 do 4 graczy powyżej
piątego roku życia. Ma na celu
przede wszystkim promocję re-
gionu działania DARLOT. Ukazuje
jego atrakcje, pobudza wyobraźnię 
i ożywia zainteresowanie tury-
styczne. Gra na planszy ma moty-
wować do podjęcia aktywności 
turystycznej i chęci zdobycia i uj-
rzenia atrakcji turystycznych w te-
renie. 

Także mieszkańcy województwa
łódzkiego mieli okazję zagrać 
w naszą rodzimą grę na dużej
planszy, która powstałą w hali
EXPO Międzynarodowych Targów

Łódzkich – podczas targów tury-
stycznych „Na styku kultur”,
których DARLOT jest wiodącym
partnerem regionalnym. Gracze
ustawiali się w kolejce. �

DARLOt wchodzi do gry

#
� Zainteresowanych informujemy, że planszówkę można nabyć 
w centrach informacji turystycznej prowadzonych przez Darłowską Lokalną
Organizację Turystyczną w cenie 15 zł. Info: 519 30 30 32

Projekt zaprezentował jego
twórca mgr inż. arch. Ja-
nusz Nekanda-Trepka 

– rzeczoznawca Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w za-
kresie opieki nad zabytkami. 

W opracowanym programie
m.in. wyznaczono strefy ochrony
konserwatorskiej na obszarze
miasta Darłowa. Wynika z niego, 
że Królewskie Miasto Darłowo po-
winno rozpocząć starania o uzy-
skanie rangi Pomnika Historii, która
dotyczyłoby historycznego zespołu

miasta, jako dziedzictwa europej-
skiego.

Z dyskusji, w której brali udział
burmistrz Arkadiusz Klimowicz,
radni, mieszkańcy i urzędnicy wy-
nika, że opracowany Miejski Pro-
gram Opieki nad Zabytkami
spełni wymagania ustawowe oraz
oczekiwania mieszkańców Darło-
wa.

Pomnik Historii to jedna z czte-
rech form ochrony zabytków wy-
mienionych w ustawie z 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami. Terminem tym określa
się zabytek nieruchomy o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury na-
szego kraju. 

Rangę pomnika historii pod-
kreśla fakt, że ustanawia go Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej spe-
cjalnym rozporządzeniem na
wniosek Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Pomniki Historii ustanawiane są

od 1994 roku. Do dziś to najwyższe
wyróżnienie nadano 60 zabytkom.
Znajdują się pośród nich: miasto
Kraków, rezerwat archeologiczny 
w Biskupinie, Częstochowa – Jasna
Góra, Gdańsk – stare miasto,
Gniezno – katedra św. Wojciecha
Kazimierz Dolny,  Malbork zamek
krzyżacki, Ostrów Lednicki, Toruń
– stare miasto, Wieliczka – kopalnia
soli. �

darłowo – Pomnik Historii
17 marca w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza dyskutowano nad projektem Miejskiego Programu Opieki nad zabytkami
na lata 2016-2020.
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Miasto Darłowo podczas
XXii łódzkich targów
turystycznych zdobyło złoty
medal w konkursie 
na najlepszy materiał
promocyjny. 

� Wśród setek folderów, katalogów,
broszur i innych nośników reklamy
– to właśnie materiał promocyjny 
z Darłowa jurorzy konkursu uznali
za najlepszy. 

Przypomnijmy. Wydawcą fol-
dera, wlepki oraz torby jednora-
zowej z hasłem „Zakotwicz Łódź 
w Darłowie”, dedykowanym
targom łódzkim było Biuro Promocji
Miasta Darłowa. Opracowanie gra-
ficzne, skład i teksty foldera to praca
Magdy Burduk – szefowej Biura
Promocji Miasta Darłowa. Wlepkę
promocyjną oraz grafikę torby jed-
norazowej zaprojektował Daniel
Frącz – również pracownik biura. 

Złoty Medal targów odebrała
Magda Burduk, która promuje 
Darłowo – Darłówko w Łodzi oso-
biście. 

– Razem – jak widać można 
więcej i lepiej. Można podbić Łódź 

i starać się kreować turystyczne
trendy na wszelkie możliwe spo-
soby – gratulował sukcesu Magdzie
Burduk prezes DARLOTu – Jaro-
sław Lichacy, organizator najwięk-
szego stoiska partnerskiego targów.

Ekipa DARLOT-u stworzyła na
hali targowej prawdziwą plażę, 
z piaskiem i leżakami, wieżyczką 
i łodzią ratowników oraz makietą
latarni morskiej z Darłówka. Cie-
kawą atrakcją stoiska była muzyka

na żywo. Młodzież darłowskiej
Szkoły Morskiej prezentowała pio-
senki żeglarskie i turystyczne. Ze-
spół oprócz występów na stoisku
DARLOT-u zaprezentował się na
oficjalnej scenie targów obok wielu

innych ciekawych projektów mu-
zycznych

Dziękujemy za bezcenną pomoc:
Niezbędnemu Balastowi, Parkowi
Rozrywki Leonardia oraz ekipie ze
Stowarzyszenia Zagroda. �

złote Biuro Promocji Darłowa 
#Opinie
� Ola Rut:
„Nowe miejsca, nowe doświad-
czenia, wspaniały klimat i nowe
znajomości – jednym słowem 
– SUPER! Nabraliśmy niesamowitej
energii do dalszych działań”

� Beata Gawlik:
„Było super. Grupa się zżyła
jeszcze bardziej. Jesteśmy bar-
dziej pewni siebie na scenie. Aha,
no i można było poleżakować”

� hubert tepurski:
„Mieliśmy przepiękne stanowisko 
z idealnie odwzorowaną darłowską
plażą, pyszną wędzoną rybką 
i latarnią morską widoczną z dru-
giego końca hali. Świetna organi-
zacja i wspaniali ludzie.”

Ogłoszony w styczniu
przez Burmistrza Miasta
i Dyrektora Zarządu

Portu konkurs plastyczny „Bałtyk
moimi oczami” i Olimpiada Wiedzy
o Morzu Bałtyckim cieszył się
dużym zainteresowaniem. Na kon-
kurs plastyczny przesłano 127 prac
z 4 przedszkoli i dwóch szkół pod-
stawowych, a po zaciętej rywalizacji
szkoły każdego szczxebla wyłoniły
sowje pięcioosobowe reprezentacje..

18 marca, podczas uroczystej gali
XIII Konkursu Liryki Morskiej pn.
„Złota Muszla” w Darłowie, bur-
mistrz miasta Arkadiusz Klimowicz
oraz dyrektor Zarządu Portu Mor-
skiego Darłowo – Waldemar Śmi-
gielski, wręczyli nagrody znawcom
morza, ekspertom Bałtyku – czyli
zwycięzcom Miejskiej Olimpiady
Wiedzy o Morzu Bałtyckim. 

Dla starszych uczniów organiza-
torzy przygotowali dwustopniowe
eliminacje. Najpierw we wszystkich
miejskich szkołach wyłoniono 
5-osobowe drużyny, które w kom-
plecie stawiły się na finał miejski.
Po godzinnym rozwiązywaniu testu
z 50 pytaniami pierwsze trzy

miejsca z kategorii szkół podstawo-
wych zdobyli  Patryk Krzemiński 
– 45 pkt, Marek Kosowski 43 pkt
– obaj ze Szkoły Podstawowej nr 3 
i Jakub Tarkowski 40 pkt ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej.

Najlepszą wiedzą wśród gimna-
zjalistów mógł się poszczycić Kamil

Krzemiński – 44 pkt., II miejsce zdo-
była Aneta Walczak – 31 pkt., a III
zajął Jakub Bobrowski – 27 pkt.,
wszyscy z Miejskiego Gimnazjum.

Wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych pierwsze trzy miejsca
zajęli uczniowie z jednakowym do-
robkiem punktowym – 40 pkt. O ko-
lejności miejsc zadecydowała punk-
tacja dodatkowa tj. premiowanie
pytań z zakresu fauny i flory Ba-
łtyku. I miejsce wywalczyła Alicja
Zdyr z Zespołu Szkół Morskich, na
II uplasowała się Klaudia Duda
uczennica Zespołu Szkół im. S. Że-
romskiego, a III uzyskał Kamil Kro-
pidłowski z Zespołu Szkół Morskich
w Darłowie. 

Pytania dla każdego rodzaju
szkoły były inne. Tym trudniejsze,
im wyższy poziom edukacyjny. 

– Stopień trudności testu w skali
pięciostopniowej oceniłabym na 4 
i pół. Do testu przygotowywałam
się z koleżankami przez miesiąc.
Ale się opłaciło – podsumowała
Alicja Zdyr.

Voucher turystyczny dla dwóch
osób na niepowtarzalną, morską
podróż na Bornholm wraz z wy-
cieczką krajoznawczą zdobyli lau-
reaci pierwszych miejsc z poszcze-
gólnych kategorii szkolnych. Za
wspaniałe wyniki zdobywcy dru-
gich i trzecich miejsc otrzymali 
bilety turystyczne (również pod-
wójne) na rejs turystyczny po 
Bałtyku na pokładzie jachtu Marina
Royal.

Osiemnaście podwójnych za-
proszeń na wycieczkę turystyczną
po redzie portu Darłowo zdobyli

najmłodsi uczestnicy konkursu pla-
stycznego, który odbył się również
w ramach Miejskiej Olimpiady
Wiedzy o Morzu Bałtyckim, za za-
jęcie miejsc: I, II i III. Przypo-
mnijmy: konkurs kierowany był do
wszystkich darłowskich przed-
szkolaków oraz do uczniów szkół
podstawowych – klasy I-III. 

Fundatorem nagród był Zarząd
Portu Morskiego Darłowo. 

Dziękujemy 
Pracownikom Referatu Oświaty

i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Darłowie, którzy czuwali
nad prawidłowym przebiegiem
konkursu plastycznego oraz testu
wiedzy. O oprawę imprezy zadbało
Miejskie Gimnazjum im. St. Dule-
wicza w Darłowie oraz Darłowski
Ośrodek Kultury natomiast Zespół
Szkół Morskich zadbał o iście
morski klimat dając mini koncert
naszego, rodzimego zespołu „Nie-
zbędny Balast”. �

zwycięzcy morskiej olimpiady 
Rejsy na Bornholm, jachtem po Bałtyku, a także wycieczki po redzie darłowskiego portu – to nagrody. które czekały na młodych
mieszkańców Darłowa za doskonałą wiedzę o Bałtyku i umiejętności plastyczne. 

#idea
� Celem konkursu jest upowszech-
nianie wśród młodzieży wiedzy o
morzu i gospodarce morskiej,
uwrażliwienie na aktualne pro-
blemy ochrony środowiska mor-
skiego, rozwijanie pasji i zaintere-
sowań proekologicznych oraz
obchody Święta Morza.
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� Już 32 członków skupia nie-
dawno powstałe stowarzyszenie
Związku Emerytów i Rencistów 
w Darłowie. 

Stowarzyszenie powołano do
życia na zebraniu założycielskim
25 listopada 2015 roku, zarejestro-
wano je 19 stycznia 2016 r. Pre-
zesem wybrano Zygmunta Żyto-
wieckiego, a za siedzibę wybrano
Darłowski Ośrodek Kultury im.
Leopolda Tyrmanda przy ulicy 

M. C. Skłodowskiej nr 44. Człon-
kowie spotykają się raz w tygo-
dniu, w czwartki o godzinie 11.
Niezależnie od spotkań tygodnio-
wych organizowane są spotkania
okolicznościowe – Andrzejki,
opłatkowe czy ostatnio Dzień Ko-
biet. 

Darłowscy seniorzy dziękują An-
drzejowi Niedzielskiemu za wyroby
cukiernicze, które nieodpłatnie
przekazał na obchody Święta Pań. �

Nowe stowarzyszenie
seniorów

29 stycznia w zamku
Książąt Pomorskich 
w Darłowie uroczyście
pożegnano podpułkownika
Mikołaja Kaczanowicza,
szefa Straży Granicznej 
w Darłowie. 

� Uroczystość odejścia na emery-
turę z dniem 31 stycznia ppłk 
Mikołaja Kaczanowicza zaszczycili
swoją obecnością: starosta Powiatu
Sławieńskiego Wojciech Wiśniow-
ski, burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz, zastępca Wójta Gminy
Darłowo – Włodzimierz Błaszczak,
dyrektor Urzędu Morskiego 
w Słupsku – Tomasz Bobin, sze-
fowie służb mundurowych: Straży
Granicznej, Policji, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej z terenu Powiatu
Sławieńskiego i Pomorza Środko-
wego. 

Ppłk. Mikołaj Kaczanowicz na
uroczystym pożegnaniu z mun-
durem w darłowskim zamku opo-
wiedział o swojej drodze życiowej 
i swym 13-letnim kierowaniu pra-
cami darłowskiej Placówki SG.
Pierwszy mundur włożył na siebie

mając 17 lat.  Stopniowo kształcił się
i zdobywał doświadczenia na wielu
placówkach SG. Komendant dzi-
ękował wszystkim władzom i funk-

cjonariuszom za dobrą współpracę
w okresie służby. Dziękował rów-
nież za wsparcie swej małżonce 
i rodzinie. �

Pożegnanie z mundurem 

� 14 marca, w świetlicy Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów w Darłowie, odbyło się to-
warzyskie spotkanie seniorek i se-
niorów z okazji Święta Kobiet.

Skoro darłowskie seniorki  świ-
ętowały Dzień Kobiet, to tego dnia
panowie w fartuszkach usługiwali
Paniom podając kawę, herbatę,
ciasta, czekolady i owoce. Świętu-
jące seniorki odwiedził burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz,
który złożył im wiele serdecznych
życzeń zdrowia, uśmiechu i spe-
łnienia marzeń. Jednocześnie prze-
kazał Danucie Puczyńskiej, prze-

wodniczącej darłowskiego koła
Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów, kosz pełen słodkości 
i wielu przydatnych produktów.   

– Tak wesoło i sympatycznie nie
było tam już od dawna – komento-
wali uczestnicy. Stało się to możliwe
dzięki występom zespołu śpiewa-
czego „Domasławianie” pod kie-
rownictwem Stefana Marcisza oraz
kabaretowi kierowanemu przez po-
etkę Elżbietę Gagjew. Posypały się
żarty opowiastki, dowcipy i wiersze
licznie recytowane przez panie 
i panów, które wprawiły wszystkich
w znakomity nastrój. �

Kobiece święto 

Czterdziestu studentom
wręczono indeksy – ze-
szyty formatu A4 

w twardej oprawie, przybory do 
pisania oraz specjalnie wykonany
znaczek UTW. Wykład inaugura-
cyjny z prawa konstytucyjnego wy-
głosił senator RP doktor praw Piotr
Zientarski.   

Kolejnym spotkaniem darłow-
skich emerytów były zajęcia prak-
tycznego zastosowania wiedzy

prawniczej i prewencyjnej. Na wy-
kładach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Darłowie spotkali się
przedstawiciele Policji, Straży Miej-
skiej i Straży Pożarnej, którzy prze-
strzegali przed oszustami.

Jednym głosem mówili: Seniorze
nie daj się oszukać na „wnuczka lub
policjanta”

– W powiecie sławieńskim zda-
rzają się przypadki dokonywania
oszustw  najczęściej na osobach star-

szych – ostrzegał komendant komi-
sariatu policji w Darłowie Andrzej
Kamoda.   

– Osoba, z którą rozmawiacie
przez telefon przekonuje, że jest kimś
bliskim i informuje, że natychmiast
potrzebuje pieniędzy np. na pokrycie
szkód wypadku, leczenia choroby,
operacji, kupna samochodu, zakup
nieruchomości, zwrot długu – Opi-
sywał najczęstsze sposoby oszustwa. 

– Czasami oszuści dzwoniąc
podszywają się pod policjanta 
i przekonuję, że osoba, z którą po-
przednio rozmawiałaś to oszust 
i musisz pomóc w jego schwytaniu.
Jednak i tym razem zostajesz pro-
szony o pilne przekazanie pienię-
dzy. Pamiętajcie! Policja nigdy nie
dzwoni z żądaniem przekazania
pieniędzy – ostrzegał policjant. 

Funkcjonariusze służb mundu-
rowych podczas kilkugodzinnych
wykładów doradzali studentom
UTW jak zareagować po takim tele-
fonie.

– Przede wszystkim pod żadnym

pozorem nie przekazujcie pienię-
dzy, ani nie podpisujcie doku-
mentów. Najlepiej zadzwońcie do
osoby bliskiej lub pod inny znany
numer telefonu i powiadomcie po-
licję, dzwoniąc pod numer 112 lub
997 – wyjaśniali. 

Funkcjonariusze rozmawiali 

z seniorami także o innych oszu-
stwach. Udzielali również innych
informacji na temat działalności
swoich służb. 

– To było pożyteczne i interesu-
jące spotkanie – podsumowała
jedna ze studentek uczestniczek
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. �

Seniorzy poszli na studia
1 lutego, w zespole Szkół Morskich, starosta Powiatu Sławieńskiego Wojciech Wiśniowski otworzył letni semestr uniwersytetu
trzeciego Wieku. 
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� W poniedziałek 8 lutego 2016 na
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Darłowie podjęto dwie uchwały
intencyjne dotyczące utworzenia 
z nowym rokiem szkolnym nowych
placówek oświatowych w Zespole
Szkół im. Stefana Żeromskiego. 

Pierwszą z nich ma być cztero-
letnie Technikum Urządzeń i Sys-
temów Energetyki Odnawialnej 
w Darłowie. Druga będzie kształ-
cić osoby dorosłe i nazywać się
będzie II Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych. Nauka w nim trwać
będzie trzy lata. Obydwie szkoły
ma prowadzić samorząd miasta
Darłowa w ramach Zespołu Szkół
im. S. Żeromskiego. Planuje się
rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego z dniem 1 września 2016.
Podjęte jednomyślnie uchwały
otwierają drogę do dalszych
działań takich jak np.: zebranie
opinii Starosty, Kuratorium, Wo-
jewódzkiej Rady Rynku Pracy,
Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego oraz opracowanie  statutu
szkół wraz z aktami założyciel-
skimi.

Skąd pomysł na tak nowatorski
kierunek nauczania?!  Grono peda-
gogiczne Zespołu Szkół im. S. Że-
romskiego dostrzegło rosnący pro-
blem rekrutacji uczniów, który
wskazywał, że formuła prowa-
dzenia Zespołu w oparciu o liceum
i zasadniczą szkołę zawodową się
wyczerpuje. Absolwenci darłow-
skich gimnazjów coraz częściej wy-

bierają szkoły średnie o profilu tech-
nicznym poza Darłowem. 

Po analizie zapotrzebowania lo-
kalnego rynku pracy, tworzenia no-
wych możliwości produkcji w Słup-
skiej Strefie Ekonomicznej (do
którego należy Darłowo) wybór
padł na  technikum  urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej. 

Dbając o poziom nauczania i pre-
stiż postanowiono, aby miał na to
wpływ ośrodek akademicki. W na-
turalny sposób takim partnerem

stała się Politechnika Koszalińska 
z Wydziałem Inżynierii Lądowej,
Środowiska i Geodezji. Dla uczniów
technikum korzyścią będą lekcje 
z nauczycielami akademickimi, mo-
żliwość korzystania z najnowszych
zdobyczy technologii urządzeń
energetyki odnawialnej. Zaplecze
technologiczne Politechniki w tej
dziedzinie jest na miarę wyzwań
technologii kosmicznej. �

L. WALKieWiCz

Powstaje technikum energetyki odnawialnej 

W Szkole Podstawowej nr 3
w Darłowie zamontowano
poidełko umożliwiające
picie wody prosto z kranu.
to element inaugurujący
kampanię zachęcającą
Darłowian do picia wody
prosto z kranu. 

� Poidełko jest prezentem zaku-
pionym przez MPGK w Darłowie.

– Poidełko w naszej szkole jest
mocno eksploatowane. Dzieci mogą
w higieniczny sposób, w dowolnym
momencie ugasić pragnienie, nie
martwiąc się, że zapomniały wziąć
napój z domu. Nie tylko dajemy
przez to alternatywę dla konsumpcji
napojów słodzonych, przez co kszta-
łtujemy zdrowy styl odżywiania się,
ale również budujemy wśród
uczniów ekologiczną postawę,
zmniejszając zużycie plastikowych
butelek – mówi Andrzej Protase-
wicz, dyrektor SP3 w Darłowie. 
– Poidełko wyposażone jest w filtr
mechaniczny, a bezpośrednie ujęcie
wody do którego jest podłączone,
przeszło pozytywne badania bakte-

riologiczne przeprowadzone przez
Państwową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Sławnie.

– To ciekawa i potrzebna inicja-
tywa. Pozytywne nawyki powinno
kształtować się od najmłodszych lat.

Chcemy przekonać uczniów, ich ro-
dziców i wszystkich mieszkańców,
że woda „kranówka” w Darłowie
jest bardzo dobra i można ją pić bez
przegotowania – mówi Burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz.

– Montaż poidełka to początek
akcji, jaką prowadzić będzie wśród
mieszkańców Darłowa Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej. Jednocześnie rozpoczy-
namy dystrybucję ulotek i kam-

panię informacyjną w prasie.
Chcemy, aby nasi mieszkańcy
mieli świadomość, że systema-
tycznie kontrolujemy jakość wody,
która podawana jest konsumentom
przez wodociągi – dodaje Andrzej
Głebocki, dyrektor MPGK w Darło-
wie.

Prawdy i mity 
o darłowskiej wodzie

kranowej
Woda dla Darłowa pobierana

jest z głębokości ok. 100 m, ze złóż
czwartorzędowych. Jej temperatura
waha się między 2 – 4 oC, co gwa-
rantuje czystość mikrobiologiczną.
W procesie uzdatniania woda jest
jedynie natleniana i filtrowana
przez złoża mineralne różnej gra-
nulacji. Można ją pić bez przegoto-
wania. 

Woda w darłowskich kranach
jest czysta i zdrowa, a dodatkowo
posiada ponad 300 mg składników
mineralnych w 1 litrze, w tym bio-
pierwiastki takie jak wapń i ma-
gnez. �

zdrowa woda sił nam doda

Program realizowano od
grudnia 2014 roku 
w dwóch cyklach: Kino-

Przedszkole  dla dzieci powyżej 
4. roku życia (odbyło się 18 zajęć) 
i Filmowe Drogowskazy dla dzieci 
i młodzieży szkolnej ( przeprowa-
dzono 36 zajęć). W sumie w sean-
sach filmowych udział wzięło 9082
widzów, co włączyło darłowskie
kino do czołówki polskich kin bio-
rących udział w programie Kino-
Szkoła.

W 54 zajęciach odbywających się
cyklicznie udział wzięły darłowskie
przedszkolaki z 8 placówek,
uczniowie szkół podstawowych (SP
nr 3 i Społecznej SP STO), gimna-
zjaliści (z Miejskiego Gimnazjum
im. S. Dulewicza, Społecznego Gim-
nazjum STO), uczniowie szkół po-

nadgimnazjalnych (z Zespołu Szkół
Morskich i z Zespołu Szkół im. St.
Żeromskiego) oraz nauczyciele 
i wychowawcy z ww. placówek
oświatowych.  Frekwencja w 2015 r.
na wszystkich zajęciach wyniosła 
7 625 osób. 

Kino Bajka w Darłowie jest je-
dynym kinem w Polsce, realizu-
jącym edukację filmową bezpłatnie
dzięki wsparciu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, a także dzięki środkom
finansowym pozyskanym z Sieci
Kin Studyjnych i Lokalnych, pocho-
dzących z Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej.

Koordynatorem Programu ze
strony kina jest Magdalena Cichocka
– specjalista ds. promocji i edukacji
filmowej, laureatka nagrody Kino-
Szkoły dla koordynatorów 
– TYTAN PRACY – w kategorii edu-
kacja młodego widza 2014/2015.

Edukacja filmowa, którą zapro-
ponowano przyjęła się w darłow-
skim środowisku oświatowym.
Wielu nauczycieli podziela opinię,
iż taka forma nauki i dotarcia do
ucznia sprawdza się w wielu sytu-
acjach życiowych, ale również po-
maga młodzieży na egzaminach. 

Przed każdym seansem zajęcia
prowadzi wykwalifikowany prele-
gent, a dzieci i młodzież coraz chęt-
niej zabierają głos w wielu spra-
wach, jednak najbardziej sponta-

nicznie reagują przedszkolaki mówi
Magdalena Cichocka.

W tym roku szkolnym zajęcia Ki-
noPrzedszkola zostały dodatkowo
wzbogacone o naukę języka angiel-

skiego, dzięki czemu najmłodsi
uczestnicy poznają, przyswajają,
utrwalają nowe słówka i określenia
w jednej z najbardziej atrakcyjnej
dla nich formie – w zabawie. �

Bajkowa edukacja w kinie
Strzałem w dziesiątkę okazała się edukacja filmowa realizowana w darłowskim kinie „Bajka". 

widzów obejrzało 
seanse, co włączyło 
darłowskie kino 
do czołówki polskich kin
biorących udział 
w programie KinoSzkoła

9082
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#W skrócie

Nasze nadzieje 
� znakomita praca trenerska 
i wychowawcza prowadzona 
w Akademii Piłkarskiej uKS Orlik
zaczyna przynosić efekty. Jednym
z wychowanków trenerów Jasie-
wicza i Polakowskiego intere-
suje się kilka klubów ekstra-
klasy. Hubert Idasiak z
Kowalewic (r. 2002) jest bramka-
rzem. W Akademii trenuje 
od 2011 roku. Swoja przygodę 
z piłką zaczynał na pozycji na-
pastnika – marzeniu każdego
młodego piłkarza. Dopiero 
z upływem miesięcy i rozwojem
fizycznym spróbował sił na
bramce. I to okazało się dosko-
nałym wyborem. Postępy, jakie
zaczął czynić na tej pozycji były
błyskawiczne. Trenerzy klubowi,
wspólnie z rodzicami piłkarza
Ewą i Ryszardem Idasiakami,
podjęli decyzję o kontynu-
owaniu przez Huberta dalszej
nauki w koszalińskim gimna-
zjum pod patronatem ZZPN.
Hubert został zaproszony na
testy przez Jarosława Bieniuka
(były reprezentant Polski) do
gdańskiej Lechii. Rozegrał też 
w jej barwach mecz sparingowy.

Interesuje się nim także Pogoń
Szczecin i kilka innych klubów.
Brat Huberta, Błażej zaliczył już
debiut w dorosłej drużynie na-
szej Darłovii. Rodzice są z nich
bardzo dumni. Prezes klubu
zdradziła, że już wkrótce 
o wychowankach Orlika będzie
głośno, bo podobnych piłkar-
skich talentów jest więcej. 

(A.R.)

Sukces chłopców
Surdela 
� Kadeci KS Stocznia Darłowo zdo-
byli 3. miejsce i brązowy medal 
w Mistrzostwach Województwa tej
kategorii wiekowej. Daje im to
awans do fazy ćwierćfinałów
Mistrzostw Polski. Oto skład 
zespołu: Adam i Krzysztof 
Moskwa, Dominik Cukrowski,
Andrzej Stanulewicz, Adam
Duszkiewicz, Szymon Piestrak,
Sebastian Kurzydło, Fabian
Sienkiewicz, Robert Wiatrzyk,
Tadeusz Szreiber, Jakub Nowak i
Szymon Majkut. 
Trenerem tej ekipy jest znako-
mity Edmund Surdel. 

(A.R.)

� Młodzi hiphopowcy z całego Wy-
brzeża już po raz szósty zjechali do
Darłowa, aby wziąć udział w otwar-
tych Mistrzostwach Pomorza w bre-
akdance.  

W  sobotę, 27 lutego, w sali gim-
nastycznej  Zespołu Szkół Mor-
skich w Darłowie odbyły się 6. Mi-
strzostwa Pomorza  Breakdance. 
W tym niezwykle widowiskowym
turnieju w sześciu grupach wieko-
wych rywalizowało 78 zawod-
ników. Najlepszym tancerzem 
turnieju – best dancer – bboy Sokół
z Maszewa. Najlepszym power
moves – bboy został Macias z Wło-
cławka.

Wyniki: 
Chłopcy solo do lat 10: I – Ad-

rian Kumaniecki (Sławno), II – Oli-
wier Michno (Sławno), III – Kuba
Pawlak (Szczecin);

solo do lat 13: I – Mateusz Grzy-
bowski (Koszalin), II – Dawid
Gurdak (Koszalin), III – Cyprian Ol-
szewski (Sławno);

solo do lat 16: I – Maks Jod-
kowski (Sławno-Koszalin), II – Do-

minik Nowakowski(Polanów), III –
Miłek Kawalec (Polanów);

open: I – bboy Gruszka
(Szczecin), II – bboy Sokół (Ma-
szewo), III – bboy Macias (Wło-
cławek);

Dzieczyny do lat 12: I – Martyna
Szafran (Maszewo), II – Wiktoria
Rajkowska (Polanów), III – Oliwia
Kij (Polanów);

open: I – Daria Sajdak(Szcze-
cinek), II – Ola Worobiej (Darłowo),
III – Martyna Kij (Polanów);

Zespoły o nagrodę główną:
I – USB (Szczecin), II – fpytke squad
(Chodzież, Szczecinek, Koszalin), 
III – Adidas Crew (Darłowo).

Pomysłodawcą i współorganiza-
torem imprezy był Darłowski
Ośrodek Kultury oraz Szkoła Tańca
BREAKIN.PL  Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszego rozwoju i suk-
cesów. �

(L.W.)

Mistrzostwa Pomorza 
w breakdance 

� Szybko minęło kilka miesięcy
okresu zimowej przerwy w roz-
grywkach ligowych. Przygotowania
do wiosny piłkarze zaczęli pod ko-
niec stycznia. Niemal od ich po-
czątku mozolne zajęcia treningowe
przeplatane były meczami kontrol-
nymi. Trenerzy Jasiewicz i Maciąg
systematycznie realizowali zamie-
rzenia szkoleniowe i w sposób wy-
ważony wprowadzali do I zespołu
dużą grupę piłkarzy rocznika 1999–
2000, która w tym roku zasiliła do-
rosłą drużynę. Pocieszającym jest
fakt, że w porównaniu z poprzednią
rundą pozostali wszyscy jej pił-
karze, z wyjątkiem Zawady. Do-
szedł za to Paweł Florkiewicz 
z Bałtyku Koszalin, zaś chęć wzno-
wienia kariery wyraził Marcin
Kotas – bramkarz. 

Mecze sparingowe miały dać

czas sztabowi szkoleniowemu na
takie ułożenie drużyny, aby
wszystko zagrało. Fajnie jest obser-
wować tych młodziaków, jak
bardzo chcą, jak ambitnie starają
się dorównać starszym zawod-
nikom. Będzie z tej mąki chleb. Na
pewno! 

Bardzo podoba mi się sposób, 
w jaki klub chce realizować swoje
główne założenia: stawiać na mło-
dzież, szkolić i trenować. Można
przy pomocy sponsorów zrobić ze-
spół z tzw. lokalnych gwiazd (Ko-
szalin, Słupsk chociażby). Tylko, że
oni nie maja darłowskiego ser-
ducha, darłowskiej mentalności.
Skasują, zagrają i tak szybko jak we-
szli– spadną. Ten scenariusz był
zdaje się już kilka razy w naszym
klubie realizowany. 

Kadrę I zespołu na dzień dzi-

siejszy stanowią: bramkarze: 
W. Morawski, J. Śliwiński, Ł. Mor-
dacz; obrona: P. Krawczyk, T. Szo-
piński, P. Stołowski, R. Wiernicki,
B. Idasiak, D. Ryfa:  

pomoc: A. Kącki, P. Dudek, 
B. Dywan, M. Łańko, D. Lichocki, 
P. Pyszniak, A. Sawicki, Ł. Świątek:
atak: A. Maciąg, W. Sawicki, T. Ba-
sałaj, P. Florkiewicz. 

26 marca nasi chłopcy podejmą
drużynę Bajgla Będzino. Na ich 
boisku wygraliśmy 7:3. Podobnie
gładko wygraliśmy z naszym naj-
bliższym rywalem, drużyną Radwii,
która zawiozła do Białogórzyna
siedem bramek. Jak będzie teraz?
Ważne, abyśmy wsparli naszą 
Darłovię w jej ligowych potyczkach
przy Sportowej. �

A.R.

W piłce już wiosna #Opinie
� Krzysztof Jasiewicz, trener
– Nasz zespół stanowi konglomerat rutyny z młodością. Wspólnie z Arturem
Maciągiem staramy się znaleźć właściwe proporcje i tak poukładać drużynę,
aby już od pierwszego meczu w Białogórzynie wszystko zagrało, jak trzeba.
Wiemy, że kibice oczekują awansu, ale ustaliliśmy z prezesem Polakowskim,
że nic na siłę. Właściwe wkomponowanie naszych juniorów i dbałość o ich 
piłkarski rozwój na pewno zaprocentuje. Nie chcemy jednak wywierać presji
na drużynę. Ligi nie odpuścimy, ale nie będziemy budować zespołu w oparciu
o siły najemne. Dlatego ważniejszym celem jest integracja zespołu i budo-
wanie go w oparciu o chłopców z Darłowa – twierdzi trener Jasiewicz.  
� Wojciech Polakowski, trener
– Nasz najważniejszy sponsor – Miasto Darłowo na pewno akceptuje przyjętą
przez nas zasadę, aby w głównej mierze promować chłopaków z Królew-
skiego Miasta. Burmistrz Klimowicz, dzięki którego życzliwości popartej decy-
zjami Rady Miasta możemy grać i trenować zawsze wspierał rozwój lokalnej
społeczności sportowej. Dlatego przyjęliśmy, wspólnie z zarządem klubu za-
sadę, że czas na zbudowanie drużyny od fundamentu. Mamy wielu bardzo
zdolnych młodych piłkarzy. Czas najwyższy postawić na ich rozwój, a efekty
przyjdą bardzo szybko, może już w tym sezonie. Wszyscy pamiętamy miesiąc
walkowerów, jaki zgotowali nam rywale ligowi jesienią. To kompletnie wybiło
z rytmu meczowego doskonale do tego momentu funkcjonujący mechanizm.
Dlatego nie nacisku, aby za wszelka cenę, teraz i już. Jestem pewien, że nasze
założenia szkoleniowe bardzo szybko przyniosą efekty i jeszcze zabraknie
miejsca na trybunach przy Sportowej – ocenia drugi z trenerów.

Zawody rozegrano od 4 do
6 marca z dwukrotnym
wyjściem w morze. Ło-

wiono głównie dorsze na głęboko-
ściach 15-50 metrów z kutrów 
morskich przystosowanych do węd-
karskich połowów ryb bałtyckich na
przynęty sztuczne. 

W zawodach zaliczanych do kla-
syfikacji Morskiej Grand Prix Polski
2016 udział wzięła elita polskiego
wędkarstwa, w sumie 77 zawod-
ników. Do Darłówka przybyli 
wędkarze m.in. z Warszawy, Wro-
cławia, Poznania, Krakowa, Byd-
goszczy Szczecina, Koszalina, 
Gdańska, Torunia, Jeleniej Góry,
Słupska, Nowego Sącza.  

Ryby łowiono na pięciu kutrach:
„Złota Rybka”, „Henryk Sz”,

„Bomik”, „Paweł Sz”, „Pilot 55”.
Miejsca na kutrach zajmowano 
w wyniku losowania. Najszczęśliw-

szym z kutrów okazał się M/Y
„Złota Rybka”, którego armatorem
jest Łukasz Sochoń. Organizatorami

pucharowych zawodów byli: bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-
wicz, koło PZW „Łosoś” w Darło-
wie, a wspomagał ich ZO PZW 
w Koszalinie. Patronat medialny ob-
jęły „Wiadomości Darłowskie”. Naj-
większą rybę zawodów, dorsza o dłu-
gości 75 cm złowił aktualny Mistrz
Polski Janusz Ciesielski z Poznania.
Sędzią głównym zawodów był Ta-
deusz Przybyś OPZW Koszalin.

Grand Prix i Puchar Burmistrza
Darłowa (również wędkarza)
zdobył Andrzej Rudnicki – Okręg
Mazowiecki PZW. Srebrny medal 
i puchar wywalczył Jarosław Kra-
sicki – Rebok Gdańsk. Brąz dostał się
w ręce Witolda Janiaka – z Siódem-
ki Warszawa Ochota. Nagrodę Fair
Play otrzymał Grzegorz Głodek 

z Bydgoszczy. Nagrodę specjalną
prezesa darłowskiego koła PZW
„Łosoś Piotra Ebla otrzymał Julian
Bernat ze Słupska za zwycięstwo w
międzynarodowych zawodach węd-
karskich w szwedzkiej Landskronie. 

Zarówno sędzia główny jak i za-
wodnicy podkreślali wzorową or-
ganizację zawodów, sympatyczną
atmosferę, oraz wybór łowisk za-
sobnych w ryby. Darłowo stolica
wędkarstwa morskiego potwier-
dziła swoją klasę. Warto podkreślić,
że połów ryb z pierwszego dnia za-
wodów przeznaczono na cele cha-
rytatywne. �

L. WALKieWiCz

Grand Prix za nami
77 wędkarzy z całej Polski wzięło udział w Grand Prix Polski o Puchar Burmistrza Darłowa w wędkarstwie
morskim z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne. Stolica wędkarstwa morskiego potwierdziła klasę!

#
� Burmistrz Darłowa zaprosił
wszystkich wędkarzy na Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski w Węd-
karstwie Morskim z dryfujących
łodzi na przynęty sztuczne, które
odbędą się  między 12 a 15 maja.


