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O.Stanisław Piankowski
został nowym pro-
boszczem parafii Pod-

wyższenia Krzyża Świętego i gwar-
dianem klasztoru w Koszalinie.
Proboszczowi darłowianie dzięko-
wali za dwanaście lat kadencji za-
równo podczas sesji samorządu, jak
i uroczystej mszy. Niestety, nad-
szedł czas pożegnania się z ustępu-
jącym proboszczem i złożenia po-
dziękowań za trud i wysiłek pracy,
jaki ojciec Stanisław włożył w pa-
rafię i miasto Darłowo. Z tej okazji
burmistrz miasta Darłowa Arka-
diusz Klimowicz na sesji Rady Miej-
skiej, w imieniu własnym i samo-
rządu żegnał kapłana. 

– Dziękujemy Bogu, że losy wy-
bitnego kapłana zbiegły się z losami
Darłowa. Rozstajemy się, lecz nie

żegnamy i mamy nadzieję, na
dalsze serdeczne spotkania. Trudno
jest opisać zasługi, jakie położyłeś
dla parafii i miasta Darłowa.
Spróbuję jednak wymienić kilka
istotnych działań. Pamiętamy o ura-
towaniu misternie przed szkodni-
kami rzeźbionej zabytkowej am-
bony z 1684 r. i ołtarza.  

Cieszymy się z renowacji nie-
zwykle cennego obiektu darłow-
skiego bazylikowego kościoła, jakim
jest późnobarokowy prospekt orga-
nowy, najwyższej klasy obiekt za-
bytkowy na Pomorzu. Dumni je-
steśmy z naprawy i konserwacji
organów darłowskiej fary, które 
w opinii fachowców ustępują jedynie

organom z Kamienia Pomorskiego.
Gratulujemy proboszczowi pozy-
skania blisko 1,3 mln zł unijnego
wsparcia na remont ścian, dachu 
i wnętrza wieży naszej świątyni oraz
przeprowadzenia tego remontu.

Nasze myśli przywoływać będą
obrazy z uroczystości kościelnych,
pielgrzymek, dni seniora, komba-
tanta, dni białej laski, opłatków 
z niepełnosprawnymi i Amazon-
kami, procesji pokutnej i procesji
czterech króli, świąt narodowych,
rocznicy 3-Maja, rocznic Odzyskania
Niepodległości, Dnia Osadnika 
i wiele innych. Były to wydarzenia,
które nas jeszcze bardziej łączyły 
i uczyły. Wyrażając naszą radość 

z wyboru na przełożonego klasztoru 
i parafii w Koszalinie życzymy Ci,
drogi Ojcze Stanisławie dużo
zdrowia i siły. Bądź świadomy, że
zawsze będziemy Cię dobrze wspo-
minać i zostawiamy dla Ciebie
otwarte drzwi naszych serc. Szczęść
Boże! – dziękował burmistrz.

Na pamiątkę doskonałej współ-
pracy z darłowskim samorządem
burmistrz wraz z przewodnicząca
Rady Miejskiej Krystyną Sokolińską
wręczył specjalne podziękowanie 
i darłowską specjalność najwyższej
klasy, jakim jest żaglowiec z rybich
ości.

Odchodzący do Koszalina pro-
boszcz odprawił dziękczynną Mszę
Świętą za 12 lat posługi w Parafii
M.B. Częstochowskiej.  

– Serce Kaszuba trudno zdobyć.
A ja swoje serce zostawiam w Dar-
łowie. Będę tutaj zawsze wracał 
– zapewniał wiernych na poże-
gnanie.

Władze miasta Darłowa, wierni,
ojcowie franciszkanie, siostry za-
konne, harcerze i mieszkańcy dzię-
kowali za opiekę duszpasterską, mo-
dlitwy, błogosławieństwa i udzie-
lone łaski. W imieniu wszystkich
Wspólnot Ewa Grobelna dziękowała
i składała życzenia zdrowia i dal-
szych sukcesów na drodze kapłań-
skiej. Burmistrz przypomniał o za-
sługach o. Stanisława Piankowskiego
dla miasta i kościoła zarówno du-
chowych jak i materialnych. Na pa-
miątkę gospodarz Darłowa poda-
rował proboszczowi znanemu z pasji
do piłki nożnej jego „portret” w ko-
szulce Roberta Lewandowskiego. �

Darłowski samorząd podziękował i pożegnał proboszcza Kościoła Mariackiego 

Pokój i dobro 
– Serce Kaszuba trudno zdobyć. A ja swoje serce zostawiam w Darłowie. Będę tutaj zawsze wracał – żegnając się zapewniał
wiernych proboszcz parafii i gwardiana franciszkanów o. Stanisław Piankowski. 
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K
omisja wybrała 11 spo-
śród 33 złożonych wnio-
sków. Potencjalni granto-

biorcy, to mieszkańcy miasta
Darłowo, gminy Darłowo, gminy
Sławno, gminy Postomino oraz
gminy Malechowo zrzeszeni w sto-
warzyszeniach, fundacjach, a także
grupach nieformalnych tworzonych
w np. w szkołach, czy też jednost-
kach ochotniczych straży pożar-
nych. 

– Tegoroczne wnioski były
bardzo zróżnicowane, a to co je
łączyło, to aktywizacja mieszka-
ńców i inicjowanie działań dla two-

rzenia dobra wspólnego – podsu-
mowują organizatorzy.

Dzięki Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności oraz lokalnym
Darczyńcom komisja mogła rozdy-
sponować sumę 55 302,50 zł. Na co
przeznaczono pieniądze?!

Stowarzyszenie Ziemi Malechow-
skiej otrzyma dofinansowanie do pro-
jektu „Reanimacja serca Podgórek”.
Stowarzyszenie na rzecz mieszkań-
ców Gminy Darłowo otrzyma 6 tys. zł
na projekt „Motylkowo”. Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich w Sławsku
przy dofinansowaniu 4 tys. zł popro-
wadzi projekt „Nasz plac – sercem

naszej wsi”. Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Szkoły i Wsi w Słowinie
„Ku Przyszłości” będzie tworzyć
„Salon gier z epoki kamienia łupa-
nego” z pomocą 6 tys. zł dofinanso-
wania. OSP w Starym Krakowie 
otrzymało 6 tys. zł na stworzenie pro-
gramu „Rodzinny i społeczny odpo-
czynek na łonie natury integrujący
społeczność – Bezpieczne miejsce in-
tegracji dla Juniora i Seniora”. Grupa

nauczycieli z Lej-
kowa zrzeszonych 
w stowarzyszeniu
„Błękitna Fala” do-
stało 3 tys. zł dofinan-
sowania do projektu „Polowanie 
z aparatem”. Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Korlino, Łącko, Łężek,
Królewo „Razem” w Korlinie zostało
wspomożone kwotą 5452,50 zł na po-
mysł „Rolnik w nowej roli”. Stowa-

rzyszenie Kobiet Wiejskich w
Sławsku dofinansowano kwotą 3 tys.
zł na projekt „Razem uczymy się i ba-
wimy”. Grupa Nieformalna „Nieza-
pominajki” z Zielenicy na pomysł
„Kobiety na start” otrzyma 3850 zł.
Stowarzyszenie Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów na realizację pro-
jektu „55+” otrzyma na 6 tys. zł.

Gratulujemy i życzymy pomyśl-
nych realizacji. �

Działamy lokalnie 
– rozdanie grantów 
11 spośród 33 złożonych wniosków złożonych przez lokalne organizacje otrzyma
dofinansowanie do projektów. W ramach programu „Działaj Lokalnie IX” rozdano 55,3 tys. 

# Pełna lista grantobiorców

http://dl.wolontariat.com.pl/artykul,1465398206,wyniki_ocen...

500+ w Darłowie

� W okresie od 1 kwietnia do 
23 czerwca wpłynęło do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej
817 wniosków o świadczenie 
wychowawcze tzw. 500 +, w tym
674 w formie papierowej i 143
w formie elektronicznej. 
Do 23 czerwca rozpatrzono
780 wniosków wydając 776 
decyzji, w tym odmownych 36
głównie z powodu przekro-
czenia kryterium dochodo-

wego. Do tego dnia rozpa-
trzono 95,5 proc. wniosków.
Przez cały czas na bieżąco na-
pływają nowe wnioski. W maju
były dwie wypłaty świadczeń
wychowawczych na łączną
kwotę 747.594 zł, zaś 
28 czerwca kolejna wypłata na
kwotę 735.552 zł.  
Łącznie w ramach „500+” do
końca czerwca wypłacona zo-
stała kwota 1.483.146 zł, która
obejmuje 2.966 świadczeń wy-
chowawczych.

23 czerwca w darłowskim
ratuszu w głosowaniu za
udzieleniem absolutorium
12 radnych głosowało za, 
a tylko jeden wstrzymał się. 

� Na wstępie sesji podjęto trzy
uchwały: o przyjęciu sprawozdania
z realizacji uchwał Rady Miejskiej
w Darłowie przekazanych do wy-
konania burmistrzowi w roku 2015;
w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania planu finan-
sowego instytucji kultury oraz za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego z wykonania budżetu miasta
Darłowa za rok 2015. Budżet 
Darłowa został wykonany prawi-
dłowo, a miasto jest w dobrej kon-
dycji finansowej. 

Po wcześniejszym pozytywnym
zaopiniowaniu wykonania budżetu
Darłowa przez Regionalną Izbę Ob-

rachunkową komisja rewizyjna RM
przedłożyła wniosek o udzielenie
absolutorium burmistrzowi Da-

rłowa Arkadiuszowi Klimowi-
czowi. 12 radnych głosowało „za”,
zaś jeden wstrzymał się od głosu. �

Burmistrz z absolutorium #W skrócie

W siedzibie Darłowskiego
Centrum Wolontariatu
przeprowadzono debatę
społeczną pod hasłem
„Rozwijamy Skrzydła Polski
Lokalnej”.

� W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele samorządu, burmistrz
Arkadiusz Klimowicz, reprezen-
tanci lokalnych instytucji i organi-
zacji pozarządowych, emeryci 
i młodzież. Spotkanie jest częścią pro-
jektu „Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej”, organizowanego przez In-
stytut Badań nad Gospodarką Ryn-
kową oraz Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. 

– Chcemy wywołać szeroką dys-
kusję nad mechanizmami rozwoju
lokalnych społeczności i znalezieniu
najlepszych pomysłów, które po-
zwolą zmobilizować mieszkańców 
i pobudzą ich do wspólnego dzia-
łania na rzecz miejscowych środo-
wisk – mówiła Krystyna Krako-
wiak, organizator. Uczestnicy
zastanawiali się co motywuje do
działania na rzecz lokalnej społecz-
ności i jak ułatwić angażowanie się
w sprawy lokalnej społeczności? 

Darłowo jest doskonałym przy-
kładem, bo jako jedno z nielicznych
miast ma silnie rozwiniętą sieć wo-

lontariatu i skupia więcej niż po-
łowę mieszkańców w zależności od
zainteresowań w ponad 50 organi-
zacjach pozarządowych, z których
większość jest aktywna. 

Ich działalność jest wspierana
przez pełnomocnika burmistrza 
Darłowa ds. organizacji pozarządo-
wych poprzez liczne konkursy
grantowe. Dzięki samorządowi
miasta i zaangażowaniu wolonta-
riuszy jedno z najprężniej działa-
jących w Polsce ogniw wolontariatu
ma na swoją rozliczną działalność
dużą siedzibę i dobre warunki do
działania. 

Serca 

wolontariatu

Od kilku lat DCW organizując
grantowe konkursy „Działaj 
Lokalnie” wspiera inicjatywy
współpracy mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego. Podobnie jest ze
Związkiem Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, którzy przekazany
przez miasto lokal wyremontowali 
i mają w nim swą siedzibę i znako-
mite warunki do działania. Takie
darłowskie przykłady aktywności
obywatelskiej można postawić
innym za wzór godny naślado-
wania. �

Darłowska
aktywność
obywatelska 

Pomoc z Darłowa dotrze 
do odległej Papui Nowej
Gwinei, państwa w Oceanii.  

� Kilkanaście dni temu informowa-
liśmy o niezwykłym liście, który 
dotarł do Urzędu Miejskiego w Dar-
łowie. Był to odręcznie napisany apel

do rodaków przez księdza misjo-
narza Jarosława Wiśniewskiego.
Prosił on o pomoc dla najmłodszych
mieszkańców Papui Nowej Gwinei.
Poruszeni sytuacją małych Papu-
asów mieszkańcy Darłowa pode-
rwali się do akcji niesienia pomocy 
i przekazali ponad 500 sztuk odzieży

letniej, obuwia i zabawek. Dziś, 15
czerwca w Darłowskim Centrum
Wolontariatu spakowano darłowskie
dary do paczek, w czym brał udział
osobiście burmistrz Darłowa – Ar-
kadiusz Klimowicz. Przypomnijmy –
to właśnie on zainaugurował ww.
akcję w Darłowie i to w dniu święta
wszystkich dzieci – w Dniu Dziecka.  

Zapakowane dary z Darłowa wy-
słano do Kimbe, miasta w którym
stacjonuje katolicki polski ksiądz
misjonarz. Mamy nadzieję, że nasze
skromne działania wywołają
szczere uśmiechy i radość z posia-
dania być może pierwszych w życiu
adidasów, klapek czy czapy z dasz-
kiem. 

Każdy kto w sobie nosi wolonta-
riat wie, że dobro powraca. W tym
przypadku też jesteśmy o tym prze-
konani… i czujemy, że do tematu
kiedyś powrócimy. 

Miasto Darłowo i Darłowskie
Centrum Wolontariatu pragnie po-
dziękować wszystkim darczyńcom
i zaangażowanym. �

Darłowo zaangażowane 
w pomoc 
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Z
łote Gody małżeńskie, to
wyjątkowe święto. Te
wspólne 50 lat to symbol

wierności i miłości rodzinnej, to
dowód wzajemnego zrozumienia 
i istoty związku małżeńskiego, to
wzór i piękny przykład dla młodych
pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie – podkreślał Arkadiusz
Klimowicz, burmistrz Darłowa. 

Jako pierwsi, 23 czerwca, pod-
czas obrad sesji Rady Miejskiej 
pięćdziesięciolecie nieprzerwanego
pożycia małżeńskiego obchodzili
Zofia i Jerzy Szczepińscy. 

29 czerwca, w gabinecie Arka-
diusza Klimowicza, burmistrza 
Darłowa kolejne trzy pary jubilatów
otrzymały Medale za Długoletnie
Pozycie Małżeńskie. W imieniu 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
burmistrz Darłowa uhonorował 
Leonorę i Jozefa Iwańczuków, Ja-
ninę i Stanisława Maksim oraz
Emilię i Wiesława Dalbiaków. �

Złote Gody darłowiaków
Cztery pary małżeńskie obchodziły wyjątkowy jubileusz – Złote Gody. Podczas uroczystości dostojni jubilaci ponowili przysięgę
małżeńską.

Leonora i Józef Iwańczukowie 
poznali się na zabawie w Domasławicach. Ślub zawarli w Darłowie 6 października 1958 r. Jubilat
od 1953 roku mieszka w Darłowie. Przed i po ukończeniu służby wojskowej pracował w Fabryce
Maszyn Rolniczych na stanowisku kontrolera produkcji i następnie mistrza w odlewni żeliwa.
Będąc na emeryturze zajmował się nadzorowaniem wylęgu troci i łososi w Ośrodku należącym
do PZW. Małżonka Leonora z domu Smentek pochodzi ze Zwarowicz. Złoci Jubilaci dochowali się
czterech synów, siedmioro wnuków i dwoje prawnuków.

Zofia i Jerzy Szczepińscy
Zofia Szczepińska, z domu Skwarlińska, dzieciństwo i młodość spędziła w Świdnicy na Dolnym
Śląsku. Tam też ukończyła szkołę zawodową i podjęła pierwszą pracę. W Świdnicy poznała 
Jerzego, swojego przyszłego męża. Jubilat dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym mieście
na Kociewiu tam też ukończył szkołą zawodową. Jubilaci pobrali się 11 kwietnia 1966 roku. 
Po ślubie zamieszkali w Darłowie i tu najdłużej pracowali w Fabryce Maszyn Rolniczych skąd
odeszli na emeryturę. Dochowali się dwóch córek i czwórki wnuków.

Janina i Stanisław Maksim 
poznali się na zabawie w Naćmierzu. Jubilat najdłużej pracował w PKS w placówce Darłowo. 
Jubilatka z domu Złocka pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Darłowie. 
Państwo młodzi ślub wzięli 8 kwietnia 1966 r. w Darłowie. Dochowali się dwóch córek i czworga
wnucząt. Jubilaci opowiadali jak się zmieniło Darłowo przez pół wieku. Dawniej, jak się wycho-
dziło ze starówki, to wchodziło się w pole żytnie i buraczane, a tam gdzie teraz są bloki pasły się
krowy. Miasto się rozrosło i wypiękniało – podkreślali Jubilaci. 

Emilia i Wiesław Dalbiakowie 
poznali się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Darłowie. Jubilat 
do Darłowa przybył w roku 1954. Przez 26 lat pracował w PPiUR Kuter w Darłowie jako mechanik
kutrów rybackich. Jubilatka, z domu Mackiewicz, do Darłowa przybyła w roku 1957. Po ukończe-
niu szkoły średniej w Słupsku pracowała w PGKiM w Darłowie. Związek małżeński państwo 
Dalbiakowie zawarli 12 grudnia 1964 r. i dochowali się trzech córek, siedmioro wnuków i dwoje
prawnuków. 
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Pięćdziesięciu jeden
słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku 22 czerwca
zakończyło wiosenny
semestr roku
akademickiego 2016.
Uroczyste zakończenie
odbyło się w Zespole Szkół
Morskich w Darłowie. 

� Gośćmi uroczystości byli starosta 
Powiatu Sławieńskiego Wojciech 
Wiśniowski, prezes Darłowskiej Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej Jaro-
sław Lichacy, członek rady progra-
mowej, wykładowcy i koordynatorzy. 

Na początku spotkania słuchacze
wspólnie zaśpiewali do ułożonego
przez nich tekstu piosenkę na me-
lodię „Jak dobrze nam…”. Wszyscy
uczestnicy Uniwersytetu otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a wykła-
dowcy podziękowania i kwiaty. 

W tym semestrze studenci UTW
wysłuchali 20 wykładów stacjonar-
nych oraz uczestniczyli w zajęciach

sekcyjnych. W programie znalazły
się tematy poświęcone profilaktyce
zdrowotnej i fizykoterapii, prawu,
bezpieczeństwu, historii, ale także
zagadnieniom współczesnym. Do-
datkowe zajęcia odbywały się 
w grupach zainteresowań, takich
jak: język niemiecki, język angielski,
informatyka, taniec i w sekcji ak-
tywności fizycznej. 

W ramach poznawania regionu
Uniwersytet uczestniczył w wyjeź-
dzie do Ogrodów Tematycznych
Hortulus w Dobrzycy i szkółki ro-
ślin ozdobnych. Wyjazd połączono
ze zwiedzaniem Kołobrzegu. Jak
przystało na studentów UTW
hucznie obchodzili Juwenalia. Wy-
brano na nich Króla i Królową, 
a także Księżniczkę Juwenaliów
2016. W Sławnie w ramach tego 
samego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Powiatu Sławieńskiego 80
osób ukończyło pierwszy semestr.
Ogółem w obydwu miastach słu-
chacze Uniwersytetu mieli 38 peł-

nych godzin wykładów i 190 godzin
zajęć w poszczególnych sekcjach. 

Słuchacze uznali, że najważniej-
sze na UTW jest dla seniora po-
głębianie wiedzy, ale równie ważne
są spotkania, relacje z innymi, za-
wiązywane przyjaźnie, jako anti-
dotum na samotność. Po wakacjach
ruszy drugi semestr UTW. �

Studenci rozpoczęli
wakacje 

28 maja w Darłowie 
na Zamku i na Wyspie
Łososiowej odbyły się 
I Juwenalia
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Powiatu
Sławieńskiego.
Patronatem objął je
starosta powiatu
sławieńskiego Wojciech
Wiśniowski. 

Na dziedzińcu Zamku
Książąt Pomorskich 
w Darłowie po powita-

niu gości i słuchaczy Uniwersytetu

Trzeciego Wieku sławieński sta-
rosta i burmistrz Darłowa w obec-
ności rektora uniwersytetu i króla
Eryka przekazali samorządowi
studenckiemu symboliczne klucze
do Miasta Darłowa i Powiatu Sła-
wieńskiego na okres Juwenaliów.
Dalej w barwnym korowodzie
wszyscy przemaszerowali ulicami
Darłowa na Wyspę Łososiową.
Tam odbył się piknik, w którym
m.in. grilowano, tańczono, wy-
brano króla i królową Juwenaliów.
Tańczono m.in. wspaniałego polo-
neza czy zumbę hawajską. Wszyst-
kich zabawiał Dj Tymon. Było to
niewątpliwie Święto Pełne Ra-
dości. �

Juwenalia studentów seniorów



5dzień dziecka
Lipiec 2016 r.     Nr 4 (144)WiadomościWiadomości

Wędkarski Dzień Dziecka,
jak co roku, zorganizował
Zarząd Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego
„Łosoś” w Darłowie. 
Tym razem odbył się on 
w sobotę, 4 czerwca, 
na Wyspie Łososiowej.  

� Po losowaniu stanowisk do węd-
kowania na rzece Wieprzy każdy
uczestnik otrzymał okolicznościowy
znaczek. Na wędki ze spławikiem
łowiono ryby przez godzinę. Zło-
wione okazy po zmierzeniu ich

przez sędziów wpuszczano z po-
wrotem do rzeki. Po zawodach

młodzi wędkarze rzucali do po-
ziomej tarczy piłkami tenisowymi 

i następnie starali się trafiać w dzie-
siątkę ciężarkiem wyrzuconym za
pomocą wędki z żyłką i kołowrot-
kiem. Następną atrakcją była gra
planszowa z mapą Powiatu Sławień-
skiego. W grze wzięły udział dru-
żyny złożone z dzieciaków i ro-
dziców lub opiekunów. Było wiele
emocji podczas rzutów wielką kostką,
kto będzie pierwszy na mecie. Węd-
karze rozpalili grilla z kiełbaskami.
Dopisała pogoda, liczba dzieci i wi-
dzów. Dużym powodzeniem cie-
szył się przeprowadzony na Wie-
przy pokaz ratownictwa. �

Wędkarski Dzień Dziecka

Darłowski Dom Dziecka
stał się słynny w Polsce 
z urządzanych corocz-

nych festynów pod hasłem „Dzieci
Dzieciom”. W tym roku razem 
z Fundacją „Uśmiech Dziecka” zor-
ganizowano go po raz piętnasty. 

Festyn otworzyli starosta po-
wiatu sławieńskiego Wojciech 
Wiśniowski i dyrektorka DDD 
Urszula Jarzębska. 

Festyn i wychowanków odwie-
dzili w ramach cyklu: „Znani i lu-
biani” artyści filmowi i teatralni
Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil
Kula. Podpisywali oni swoje zdjęcia,
opowiadali o swojej pracy oraz foto-
grafowali się ze swoimi wielbicie-
lami. Atrakcyjne nagrody, ogród 
radości – (zamek i zjeżdżalnia),
warsztaty dla młodych artystów
konkursy plastyczne z nagrodami
oraz gry i zabawy rekreacyjno-spor-
towe – gwarantowały dobrą zabawę.
Dzieci sprawdzały swoje umiejęt-
ności przy kole garncarskim lub
ręcznie lepiąc z gliny różne formy.
Strażacy przy swoich wozach bojo-
wych zapoznawali młodzież i dzieci
z tajnikami swojej pracy. Na scenie
niczym w kalejdoskopie zmieniały
się grupy i formacje taneczne, wo-
kalne oraz młodzi artyści z terenu
Darłowa i powiatu sławieńskiego.
Pokaz treningu i wschodnich sztuk
walki dali miejscowi karatecy. Liczni
goście zajadali się darmową gro-
chówką, kiełbaskami z grilla, ciasta,
napoje i watę cukrową. Uczestnicy
festynu przybyli licznie całymi ro-
dzinami. Tradycyjnie ogromnym 
zainteresowaniem cieszyła się loteria
fantowa, w której każdy los wy-
grywał. Wszystkim osobom 
i firmom, które w jakikolwiek sposób

przyczyniły się do organizacji fe-
stynu dyrektorka Domu Dziecka 
w Darłowie złożyła serdeczne po-
dziękowania. �

XV Europejski Festyn w darłowskim Domu Dziecka 

Dzień radości i zabawy
W niedzielne popołudnie, 29 maja, bawiono się na 15. Europejskim Festynie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym na terenie
Darłowskiego Domu Dziecka im. J. Korczaka. 

#70 lat minęło 

� W kwietniu tego roku minęło już 70 lat od momentu rozpoczęcia działal-
ności tej jednej z najstarszych i najlepszych placówek opiekuńczych 

na Pomorzu. Obecnie w Domu mieszka 30 wychowanków w wieku od 5 
do 19 lat, w tym 13 dziewcząt i 17 chłopców. Mieszkańcy DDD funkcjonują 
w trzech grupach. Każda z nich posiada „własne mieszkanie", składające się 

z kuchni, świetlicy, saloniku, pokoi sypialnych i łazienek. Do dyspozycji mają
salę terapeutyczną-rehabilitacyjną oraz dobrze zagospodarowane tereny zie-

lone z boiskiem i placem zabaw. Każdy wychowanek może w nim rozwijać
swoje zainteresowania naukowe, sportowe, kulturalne, plastyczne, taneczne 
i inne. Nad właściwym wypełnianiem zadań Domu czuwają pracownicy 

pedagogiczni, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pielęgniarka, pracow-
nicy administracji oraz obsługi. Funkcję dyrektora sprawuje nieoceniona i po-

mocna dzieciom Urszula Jarzębska. 
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� II Sasetkowy Piknik Rodzinny zor-
ganizowany przez Radę Osiedla
Bema i Przedszkole Sasetka zgro-
madził bardzo wielu uczestników.
Było mnóstwo rodzin z dziećmi, ale
nie brakowało również osób star-
szych. Wszyscy doskonale się bawili
wraz z prowadzącym DJ-em 
i Klaunem Lolo. Uczestnicy mogli
skorzystać z licznych atrakcji: dmu-
chanych zamków, zabawek dla naj-
młodszych, gry w kometkę, malo-
wania twarzy, przejażdżek gokar-
tami, rysowania i nauki angiel-
skiego. Wielkim powodzeniem cie-
szyła sie loteria fantowa, a z atrakcji
kulinarnych największą był pokaz
przygotowywania mini hambur-
gerów prowadzony przez panią Lu-
dwikę uczestniczkę Masterchefa,

były również kiełbaski z grilla 
i przepyszne ciasta. Organizatorzy
serdecznie dziękują wszystkim

osobom, które pomagały w organi-
zacji oraz sponsorom, którzy wspo-
mogli to przedsięwzięcie. �

II Sasetkowy Piknik Rodzinny

W Zamku Książąt
Pomorskich – Muzeum 
w Darłowie pod patronatem
Starosty Sławieńskiego
Wojciecha Wiśniowskiego
odbyła się „Noc Muzeum 
na Ludowo”.

� W sobotę, 14 maja, przez kilka go-
dzin na scenie na dziedzińcu zam-
kowym występowały zespoły 
ludowe z terenu powiatu sławień-
skiego gorąco oklaskiwane przez
licznych widzów. Wystąpili: „Do-

masławianie”, „Złoty Łan”, „Czer-
wone korale”, „Pieńkowianie”,
„Pieszczanki”, „Wrześniczanki”,
„Słoneczko”, „Wrzosy” i „Ostro-
wianie”. Interesujące popisy mu-
zyczne dały zespoły szkół muzycz-

nych ze Sławna i z Bad Doberan 
w Niemczech. Pokazy świetnego
tańca dało Darłowskie Studio Ta-
neczno-Wokalne „Revoltade” pod
kierownictwem Dariusza Chimko.
Jednocześnie odbywały się inne im-

prezy. W Sali Rycerskiej zamku
Maria Witek z Biura Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie i Waldemar
Witek (NID O/Szczecin) dali odczyt
pt. „Cztery pory roku – chłopska
obrzędowość doroczna”. Happe-
ning rodzinny „Wspólne malo-
wanie wsi” poprowadził Karol Ma-
tusiak. Na dziedzińcu zamkowym
w ramach pokazu rzemiosła i wy-
robów lokalnych Ziemi Sławieńskiej
kilku twórców prezentowało 
m.in. rzeźby, akcesoria rycerskie,
przednie nalewki. Chwalono pod-
płomyki z miodem pieczona przez
woja Borka. W godzinach wieczor-
nych od 20 do 24 bezpłatne umożli-
wiono bezpłatne zwiedzanie ekspo-
zycji stałych i specjalnie urządzonej
wystawy fotografii „Ocalić od za-
pomnienia” ze zbiorów (OSP Je-
życzki). Organizatorem Nocy Mu-
zeum byli pracownicy Muzeum
pod kierownictwem Konstantego
Kontowskiego, a wspomagały ich:
Gminy: Darłowo, Malechowo, Po-
stomino i Sławno. �

L. WaLKIEWIcZ

Noc w Muzeum na ludowo

Z okazji Święta Morza 
w Terminalu Sztuki 
w Darłówku zachodnim
otwarto Muzeum Morskie. 

� 26 czerwca, w obecności Arka-
diusza Klimowicza – burmistrza
Darłowa, otwarcia muzeum do-
konał Arkadiusz Sip dyrektor 
Darłowskiego Ośrodka Kultury 
i pomysłodawca jego utworzenia.

O poszczególnych zbiorach opo-
wiadał woluntarystyczny kustosz
Muzeum Grzegorz Kubiak.

W ekspozycji wyróżniają się pa-
miątki z wyprawy na Antarktydę 
i Spitsbergen, mundury kmdr ppor.

pilot Wacława Tylendy i Tomasza
Bobina, pamiątki po PPiUR „Kuter”,
słynne darłowskie statki z ości, 
modele żaglowców, sprzęt rybacki,
morskie całostki filatelistyczne oraz
marynistyczne dzieła sztuki. Mor-
skie zbiory uzupełniono przedmio-
tami związanymi z Darłowem.

Organizatorzy Morskiego Mu-

zeum mają nadzieję, że w dalszym
ciągu ludzie morza będą przekazy-
wali lub wypożyczali pamiątki 
rodzinne związane z gospodarką
morską, szkolnictwem morskim, ma-
rynarką wojenną i handlową, że-
glarstwem, oraz okazy morskie, mo-
dele łodzi, statków, czy marynis-
tyczne dzieła sztuki. 

Z okazji otwarcia Muzeum
Elżbieta Betlińska szefowa darłow-
skiego klubu Amazonek wygłosiła
prelekcję ze slajdami o OnkoRejsie
pod żaglami na jachcie „Zawisza
Czarny”, jaki odbyła z Gdyni do
Kłajpedy i z powrotem w maju 2016.

Otwarciu Morskiego Muzeum

towarzyszyło spotkanie z kapi-
tanem żeglugi wielkiej oraz poetą 
i pisarzem marynistycznym Bog-
danem Janiczakiem na temat

ostatnio wydanej jego powieści,
której akcja w znacznej części dzieje
się w Darłowie noszącej tytuł „Czło-
wiek z wydm”. �

Muzeum Morskie otwarte

#MUZEUM MORSKIE
� W sezonie letnim czynne w dni

robocze od godz. 10 do 19 oraz 
w soboty, niedziele i święta 

od 11 do 18.

Ta ponadgimnazjalna
szkoła rozpocznie kształ-
cenie młodzieży od 1

września 2016. Na techników o tej
nowoczesnej specjalizacji czekają
już przedsiębiorcy, którzy ufundo-
wali nawet kilka stypendiów.

Czteroletnie Technikum Urzą-
dzeń i Systemów Energetyki Odna-
wialnej w Darłowie. Skąd pomysł na
tak nowatorski kierunek nauczania?!
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół
im. S. Żeromskiego dostrzegło ro-
snący problem rekrutacji uczniów,

który wskazywał, że formuła prowa-
dzenia Zespołu w oparciu o liceum 
i zasadniczą szkołę zawodową się
wyczerpuje. Absolwenci darłowskich
gimnazjów coraz częściej wybierają
szkoły średnie o profilu technicznym
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 prestiż
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, 
możliwość korzystania z najnow-
szych zdobyczy technologii
urządzeń energetyki odnawialnej.
Zaplecze technologiczne Politech-
niki w tej dziedzinie jest na miarę
wyzwań technologii kosmicznej. 

Zapraszamy do nauki! �

Technikum czeka na Ciebie! 
Są jeszcze wolne miejsc w utworzonym z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 Technikum Urządzeń 
i Systemów Energetyki Odnawialnej – informuje dyrektor Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego 
w Darłowie Bogdan Herbeć.  



w ramach budżetu
obywatelskiego na rok 2016
samorząd darłowski 
ogłosił trzy nieograniczone
przetargi na dostawę 
i montaż urządzeń 
zabawowych 
i rekreacyjnych. 

� Pierwszy przetarg dotyczy do-
stawy i montażu nowych urządzeń
zabawowych do Przedszkola Nr 2
im. Janiny Porazińskiej w ramach

rozbudowy istniejącego placu
zabaw. Chodzi o urządzenia zaba-
wowe jak np. wieże bez daszków,
zjeżdżalnie, z różnymi wejściami 
i przejściami, ławeczkami oraz
ściankami z grami. Ponadto mają
być ustawione podwójna i poje-
dyncza huśtawki sprężynowe, ta-
blica do rysowania oraz urządzenie

składające się z dwóch ścian z ta-
blicą do rysowania i z liczydłem.

Drugi przetarg nieograniczony
dotyczy budowy placu zabaw na te-
renie Osiedla Bema przy ulicy mjr
Hubala. Nowe urządzenia mają uzu-
pełnić istniejącą infrastrukturę zaba-
wową. Planuje się dostawę i montaż
na placu zabaw nowych siedmiu

urządzeń, budowę piaskownicy, po-
trójnej huśtawki metalowej. 

Trzeci przetarg dotyczy „Budowy
altan rekreacyjnych wraz z wyposa-
żeniem w rejonie zbiornika wodnego
Inkula w Darłowie”. Planuje się bu-
dowę dwóch drewnianych altan re-
kreacyjnych.  Ponadto ma zostać wy-
budowany z cegły klinkierowej grill,

a altany zostaną wyposażone 
w cztery komplety drewnianych
stołów i ławek biesiadnych.

Wszystkie zamontowane urzą-
dzenia muszą być zgodne z pol-
skimi normami oraz posiadać cer-
tyfikaty bezpieczeństwa

Planowany termin realizacji za-
mówień to 30 sierpnia. �

Obywatelski pomysł na rekreację 
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#w skrócie

Zbudujemy 
budynki socjalne 
� burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz podpisał umowę na
sporządzenie projektu budow-
lano – wykonawczego dwóch bu-
dynków socjalnych przy ul. Fryde-
ryka Chopina. 
Cena wybranej oferty wynosi

33210 zł. Oferta z najwyższą

ceną opiewała na kwotę

104.550 zł. Projekt ma nawią-

zywać do architektury wcze-

śniej wykonanych budynków

socjalnych. Projekt budowlano

wykonawczy ma być wykonany

do 25 sierpnia 2016 r. �

Jak zagospodarować park
rekreacji przy ul. traugutta,
aby cieszył nas wszystkich 
– zastanawiają się
projektanci. Pomysły
poddano także pod
konsultacje społeczne. 

� Biuro projektowe Compono ze
Szczecina stworzyło już nawet pro-
jekt, który burmistrz konsultował 
z radnymi, członkami Rady Osiedla
Centrum oraz mieszkańcami
miasta. 

Warto zaznaczyć, że koncepcja
jest zgodna z zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego. 

W imieniu Burmistrza Miasta 
Darłowo spotkanie prowadził To-
masz Breszka (kierownik Referatu 
Inwestycji), który przedstawił kon-
cepcję przebudowy istniejącego te-
renu. Uczestnikom zwrócono uwagę
na sposób wytyczenia ciągów komu-
nikacyjnych, rodzaju nawierzchni
planowanych do zastosowania, pro-
jektowanych stref rekreacji i wypo-

czynku. Goście pytali przede
wszystkim o przyszły regulamin
korzystania z parku (np. w zakresie
przebywania na jego terenie 
z psami), kwestii bezpieczeństwa
użytkowników (ogrodzenia stref
placów zabaw dla dzieci; monito-
ring), możliwości wprowadzenia
dodatkowych stref aktywności fi-
zycznej oraz lokalizacji sceny miej-
skiej. Zwrócili również uwagę na
konieczność zachowania istnie-
jących drzew oraz zagospodaro-
wania terenu w zgodzie z istnie-

jącymi nasadzeniami. Dzięki
głosom mieszkańców uszczegóło-
wiono kwestie zaprojektowania
wjazdów i dojść do prywatnych
posesji. – W dalszym etapie prac
nad projektem uwzględnimy po-
stulaty zgłoszone przez mieszkań-
ców. Wyniki zmian przedstawimy
po dokonaniu korekt przez jed-
nostkę projektującą – zapewnił
burmistrz. 

Projekt musi uwzględniać uwagi
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. �

Zbudujmy park rekreacji 
– trwają konsultacje społeczne

Nowe wiaty przystankowe 
Ponad 15 tys. zł kosztowało zamontowanie dwóch wiat przystankowych
przy ul. Słowiańskiej (naprzeciwko hotelu Jan) i przy al. Wojska Pol-
skiego obok skweru i ul. gen. Władysława Sikorskiego. Wiaty wykonano
z profili stalowych z dachem i ścianami z poliwęglanu.

w obieKtywie

� Ulica Hieronima Fiodorowa 
w Darłowie zostanie zmodernizo-
wana – zapewnił burmistrz podpi-
sując umowę na projekt budow-
lano-wykonawczy inwestycji.

Projekt dróg przewiduje
wszelkie aspekty przebudowy – od-
wodnienie drogi, ewentualną prze-
budowę istniejących sieci i przy-
łączy oraz projekt oświetlenia drogi.
Sugerowane jest oświetlenie LED 
z redukcją mocy do 50 proc. Doku-
mentacja budowy ulica H. Fiodo-
rowa o długości ok. 235 metrów)
przewiduje budowę nowego po-
łączenia ul. Sportowej z Morską 
i zagospodarowanie wewnętrznego
placyku. Realizacja projektu bu-
dowlano-wykonawczego musi

uwzględniać inwentaryzację drzew
i krzewów, a w przypadku ko-
nieczności usunięcia projektujący

musi uzyskać zgodę na wycinkę
zgodnie z przepisami w tym za-
kresie. �

Kolejne drogi 

Pierwsze „Śniadanie Bizne-
sowe” skonsumowano 14
czerwca w hotelu Jan w

Darłówku. Uczestniczyło w nim kil-
kudziesięciu przedstawicieli lokal-
nego biznesu.

Inicjatywa powstała przy współ-
pracy samorządu Darłowa z Po-
morską Agencją Rozwoju Regional-
nego (instytucja zarządzająca
Słupską Specjalną Strefą Ekono-
miczną) oraz firmą Deloite Legal 
i Lokalnym Punktem Informacji Fun-
duszy Europejskich w Koszalinie.

Rozmawiano o prawie pracy i in-
nych aktualnych problemach przed-
siębiorców. 

Uczestników spotkania powitali
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
Darłowa a w imieniu Zarządu
PARR s.a. Agata Jaroszewska – kie-
rownik zespołu ds. promocji i po-
zyskiwania inwestorów. 

Przedstawiciele firm i przedsię-

biorstw z Pomorza Środkowego
rozmawiali o potencjale inwesty-
cyjnym Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, a szczególnie o mo-
żliwościach  inwestycyjnych Pod-
strefy Darłowo. 

Omówiono możliwości rozwoju
przedsiębiorstw dzięki współpracy

Słupskiego Inkubatora Technolo-
gicznego z pracowniami Automa-
tyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych
oraz Odnawialnych Źródeł Energii. 

Krzysztof Szczepanik z Lokal-
nego Punktu Informacji Funduszy
Europejskich w Koszalinie prze-
kazał zebranym informację o środ-

kach możliwych do pozyskania 
z Funduszy Europejskich. Zaś o naj-
nowszych zmianach w Kodeksie
Pracy i w przepisach ubezpiecze-
niowych mówił Tomasz Podleśny 
z Deloit Legal.

Dyskusja w czasie spotkania była
ożywiona. Taka forma przekazy-

wania wiedzy i nawiązywania 
kontaktów odpowiada przedsię-
biorcom, których zainteresowały
kolejne szkolenia organizowane
przez PARR S.A. i Miasto Darłowo. 

– Wrócimy do nich po waka-
cjach – zapowiedział burmistrz 
Darłowa. �

Przy śniadaniu o biznesie 
Problemy prawa pracy, pozyskiwanie kontrahentów i funduszy – były tematami nowej inicjatywy skierowanej do darłowskich
przedsiębiorców. 
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P
rojekty zreal izowane,
i będące w trakcie realizacji
w ramach poprzednich

edycji, przyczyniają się do polep-
szania jakości życia mieszkańców
naszego miasta oraz wpływają po-
zytywnie na jego wizerunek i este-
tykę. Budżet Obywatelski wspiera
lokalne inicjatywny oraz przyczynia
się do zwiększenia udziału miesz-
kańców miasta w życiu publicznym
– mówił Arkadiusz Klimowicz bur-

mistrz Darłowa. – Jestem pewien,
że kolejna trzecia edycja budżetu
obywatelskiego, podobnie jak po-
przednie, zakończy się sukcesem
oraz wpłynie pozytywnie na polep-
szenie dobrobytu ogółu mieszkań-
ców naszego miasta To szansa na
efektywne wydawanie wspólnych
środków z lokalnego budżetu oraz
budowania społeczeństwa obywa-
telskiego i wspólnoty społeczności
lokalnej – zachęcał. �

Trwa iii edycja Budżetu Obywatelskiego

czekamy na Wasze projekty!
Już tylko do 15 lipca roku będzie można złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji projektów. 

#

� Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Urzędzie Miej-
skim w Darłowie: Biuro Podawcze, pokój nr 7, w godzinach
pracy Urzędu, lub pobrać bezpośrednio ze strony
– www.budzet.darlowo.pl (górna zakładka POBIERZ) 
– wersja WORD (nowsza) .docx
– wersja PDF
– wersja WORD (starsza) .doc
Wypełnione wnioski projektowe można składać wyłącznie
drogą papierową, w Biurze Podawczym Urzędu 

Miejskiego w Darłowie lub Referacie Oświaty i Spraw 
Społecznych, pokój nr 7.

Ważne! 
Przed złożeniem propozycji projektowej konieczna jest
konsultacja z odpowiednimi co do tematyki wniosku 
Referatami Urzędu Miejskiego. Szczegółowe informacje
na temat Budżetu Obywatelskiego: Urząd Miejski, pokój
nr 7 oraz strona internetowa www.budzet.darlowo.pl 

Trwa trzecia edycja budżetu
obywatelskiego, a tymcza-
sem jeden z przyjętych
projektów z drugiej edycji
właśnie się materializuje.
„mural – jako nowoczesna
forma atrakcji turystycznej”
powstał w głowie Daniela
Frącza i zyskał akceptację
mieszkańców Darłowa. 

� To oni zagłosowali w poprzednim
plebiscycie za tym, aby stworzyć 
w Darłowie wyjątkowe dzieło arty-
styczne. Był jednym z pięciu pro-
jektów wdrożonych do realizacji.
Warto zatem spróbować, bo to, co
wydaje się niemożliwe może okazać
się bardzo proste. Pomóżmy sami
sobie – wymyślmy jak zmienić ota-
czającą nas rzeczywistość i zagło-
sujmy! 

Miejscem powstania darłowskiego
muralu jest stara lodownia położona
przy kanale portowym. Obecnie to
pustostan o niezbyt estetycznym wy-
glądzie. Mural nada lodowni nowe
oblicze i będzie atrakcją dla spaceru-
jącym po bulwarze nadwieprzań-
skim, który prowadzi do nadmor-
skiej części Darłowa – Darłówka. 

Malowanie murala rozpoczęto 
1 lipca. Pierwszego dnia, a właściwie
w porach nocnych, przy pomocy pro-
jektora projekt muralu został przenie-
siony na ścianę lodowni, aby artyści
mogli zaznaczyć kształt i zachować
odpowiednie proporcję malunku. 

W kolejnych dniach zapraszamy
do strefy chilloutowej przy ul. Fli-
sackiej (bulwar portowy, 100 me-
trów od nowego mostu, vis a vis
„Franka Zubrzyckiego”) do obser-
wowania postępu prac. Nie za-
braknie dobrej muzyki i konkursów
dla podziwiających.

Prace potrwają do 8 lipca, kiedy
to o godz. 23.30 w strefie chillo-
utowej przy ul. Flisackiej nastąpi
oficjalne „odsłonięcie” dzieła. 

Donut Planet Lab. specjalnie na
to wydarzenie przygotowało coś 
wyjątkowego. Przy użyciu nowocze-
snych technologi zaprezentują map-
ping 3D, który ożywi namalowany
mural i wprawi go w ruch. Rybak ze
ściany lodowni przemówi do miesz-
kańców i turystów – opowie swoją
historię jak trafił do Darłowa. Głosu
rybakowi użyczy Jacek TEDE Gra-
niecki. Finał odbędzie się w ramach
Festiwalu Media i Sztuka. �

Darłowski mural – obywatelska sztuka 

– Przejdziesz do historii 
Darłowa, jako pomysłodaw-
ca czegoś wielkiego i wyjąt-
kowego... Pierwszego 
murala. Sztuka wychodzi 
z galerii. To fascynująca ten-
dencja, a Ty ją zapoczątko-
wałeś w Darłowie 
– Mural to zmieniające dziś ob-

licze polskich miast streetart, który
poza swoją estetycznością zyskuje
także potencjał atrakcji turystycznej.
Oczywiście, prochu nie wymy-
śliłem, bo takie projekty są realizo-
wane w Polsce. Jednak miejsce 
i projekt decyduje o oryginalności.
Powstanie tej wysokiej sztuki za-
znaczy Darłowo na mapie miast 
z nowoczesną formą promocji po-
przez sztukę, a treść projektu będzie
nieść ze sobą jego historię. Pomysł
spodobał się mieszkańcom Darłowa.
Docenili potencjał pomysłu, a ja je-
stem im za to ogromnie wdzięczny.
To świadectwo ich wyjątkowości...

– niebawem nie trzeba
będzie opisywać jak wygląda
mural, bo każdy go zobaczy,
ale porozmawiajmy o tym,
jakie przesłanie niesie ze
sobą ten obraz...
– Projekt muralu przedstawia sta-

rego wilka morskiego, który prze-
mierzył cały świat w poszukiwaniu

najlepszego miejsca dla siebie,
którym oczywiście jest Darłowo.

– nie tylko dla niego, bo ob-
serwując działania wielu
osób w Darłowie można od-
nieść wrażenia, że panuje tu
epidemia pozytywnej energii
i chęci zrobienie czegoś do-
brego dla innych...
– Dzieło jest refleksyjne, ale za-

razem bardzo pozytywne, ciepłe,

budzące uśmiech na twarzy, na-
szym zdaniem idealnie wpasowuje
się w klimat portowy, można go
nawet nazwać patronem rybaków.
A może nawet nas wszystkich 
darłowiaków, którzy tu znaleźli
swój port w życiowej żegludze...

– Grafika czytelna, ale po-
szczególne elementy tego
dzieła tworzą przekaz nie
tylko wizualny, ale i symbo-

liczny. Spróbujmy przybliżyć
ich znaczenie... 
– Rzeczywiście rysunek jest bo-

gaty w elementy, tak jak bogata jest
historia tego niedużego grodu. Ar-
tyści poukrywali wiele „smaczków”
nawiązujących do historii i tradycji
naszego miasta. Rybak, który wid-
nieje na tym malunku wielkofor-
matowym wygodnie zasiada 
w swoim kutrze sygnowanym oczy-
wiście skrótem DAR, który widnieje
na wszystkich darłowskich jednost-
kach. Na burcie kutra można dopa-
trzeć się klawiszy organów nawią-
zujących do najstarszego festiwalu
organowego w Polsce, który od-
bywa się w Darłowie. Na dziobie
widnieją również małe chińskie li-
tery. Dlaczego? Nie każdy wie, że
jedną z militarnych tajemnic 
Darłowa jest chiński mur. Nadbu-
dówkę tworzą kolumny głośni-
kowe, które „mówią”, że u nas jest
czego posłuchać, bo w ciągu roku
odbywa się tu wiele koncertów i im-
prez tematycznych. Jednym tchem
mogę wymienić Pociąg do Jazzu,
Rap Piwnica, Melanż Muzyczny,
Reggaenwalde Festiwal. Nie mogło
też zabraknąć charakterystycznej
dla naszego regionu mewy, czy pla-
żowego parasola. Takich smaczków
jest jeszcze mnóstwo. Zostawiamy je

jednak do interpretacji mieszkań-
com i turystom. Sztuka wszak musi
być wieloznaczna (śmiech).

– Kto podjął się stworzenia
tego ogromnego obrazu? 
– Odpowiedzialnymi za projekt 

i wykonanie muralu są członkowie
wrocławskiego kolektywu arty-
stycznego Donut Planet Lab. Seba-
stian Skarżyński i Przemysław Wój-
ciak mają na swoim koncie wiele
murali, projektów graficznych, mu-
zycznych wizualizacji i animacji. 
W ostatnim czasie wygrali konkurs
prezydenta Radomia i stworzyli
ogromny mural upamiętniający 40.
rocznicę Radomskiego Czerwca'76.
Po Darłowie swój artystyczna ślad
zaznaczą również w Koszalinie. 

– michał anioł powiedział,
że największym niebezpie-
czeństwem dla większości 
z nas nie jest to, że mierzymy
za wysoko i nie osiągamy
celu, ale to, że mierzymy 
za nisko i cel osiągamy. 
W Twoim przypadku okazało
się, że mierzyłeś wysoko, 
a cel osiągnąłeś. 
– Chciałbym, aby tak było, ale

zapraszam mieszkańców, turystów,
media, amatorów fotografii, ludzi
kultury i sztuk wszelakich, aby to
ocenili. �

Symboliczna ściana 
Rozmowa z Danielem

FRączem, pomysłodawcą 
i projektantem 

pierwszego 
darłowskiego 

murala.
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