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Już kilka lat temu przedsi-
ębiorca nosił się z zamiarem
budowy drugiego hotelu w

Darłówku. Ostatecznie jednak zdecy-
dował się na kupno wystawianego
właśnie na sprzedaż hotelu w Dźwi-
rzynie. Jest to więc już druga próba
podejścia do inwestycji w Darłowie. 

Niedawno Janusz Szymański
przedstawił swoje plany inwestycyjne
radnym na posiedzeniu komisji pla-
nowania. Lokalizacja nowego hotelu
w zamyśle inwestora ma znajdować
się na wzgórzu nad tzw. Patelnią, po
stronie wschodniej Darłówka. Obiekt
ma mieć 340 pokoi i pomieścić nawet
tysiąc gości. W nowym obiekcie ma
znaleźć się rozbudowane zaplecze re-
habilitacyjne, rekreacyjne i odnowy
biologicznej z licznymi basenami o
powierzchni większej niż w akwa-
parku Jan.

Nowoczesne sale konferencyjne
mają zapewnić hotelowi gości przez

cały rok. Przedsiębiorca szacuje, że
jego inwestycja spowoduje powstanie
nie tylko w hotelu, ale w całym mie-
ście 250 nowych miejsc pracy. Bu-

dynek będzie miał podziemny par-
king i 6 kondygnacji mieszkalno-usłu-
gowych. Inwestor zadeklarował, że
dla realizacji swojego pomysłu po-

trzebuje około 2,5 hektara gruntu,
który należy do miasta.

By taką inwestycję zrealizować po-
trzebna jest zmiana miejscowego

planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu wskazanego przez
inwestora. Radni wstępnie pozy-
tywnie odnieśli się do tej propozycji. 

Burmistrz Arkadiusz Klimowicz,
na ostatniej sesji rady miejskiej, zapo-
wiedział przygotowanie projektu
uchwały Rady Miejskiej, który roz-
pocznie proces zmian planistycz-
nych. 

Z deklaracji inwestora wynika, że
po ewentualnej zmianie planu i
kupnie terenu od miasta hotel może
powstać w ciągu 3-4 lat. �

Nowy hotel w Darłowie 
Janusz Szymański - znany przedsiębiorca z Darłowa - właściciel hotelu Lidia w Darłówku chce zbudować duży, nowoczesny hotel.
W jego imieniu oficjalny list intencyjny przedstawił burmistrzowi pełnomocnik.

# FAKTY
� Przypomnijmy, że firma Janusza
Szymańskiego ma nie tylko hotel w
Darłówku ale również hotel Se-
nator pod Kołobrzegiem i połowę
udziałów w dużym obiekcie tury-
stycznym w Mielnie.

Żadne prognozy nie
zapowiadały, że 4 stycznia,
w zaledwie kilka godzin,
stan wody Bałtyku
podniesie się na tyle mocno,
że zagrozi wielu
nadmorskim
miejscowościom.

Efektem tak zwanej cofki było
podniesienie poziomu wody w ka-
nale w Darłówku do poziomu prze-
kraczającego stan alarmowy. Wiatr 
i destrukcyjne działanie fal spowodo-
wały uszkodzenie falochronu brze-
gowego przy latarni morskiej oraz
drewnianej promenady. To najwię-
ksze szkody spowodowane przez

orkan Axel. Zniszczenia w Darłówku
byłyby znacznie większe gdyby nie
szybka reakcja kierowanych przez
sztab kryzysowy pracowników
MPGK, służb miejskich i osób wspo-
magających. W ciągu kilku godzin
użyto do zabezpieczenia Darłówka 3
tysiące worków z piaskiem i kilka-
dziesiąt ton samego piasku. W akcji
brało udział blisko 40 osób z udziałem
dyrektora MPGK Andrzeja Głęboc-
kiego, burmistrza Arkadiusza Klimo-
wicza i starosty Wojciecha Wiśniow-
skiego. Plaże w Darłówku

Wschodnim zostały całkowicie za-
kryte wodą, a jedynym elementem,
który zminimalizował destrukcyjne
działanie żywiołu były wyspy usy-
pane z wielkich kamieni - ciągnące
się wzdłuż wschodniego wybrzeża
Darłówka. Przypomnijmy, to inwe-
stycja wykonana w przez Urząd
Morski w Słupsku w 2014 roku. 
O tym jak niszczącą siłą były fale spo-
wodowane przez orkan Axel można
było się przekonać oglądając znisz-
czenia powstałe na niezabezpieczo-
nych plażach w Wiciu. �

Alex spustoszył wybrzeże

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w trakcie napełniania i układania worków. Fot. Paweł Breszka

Takich zniszczeń dokonała woda w 2013 roku, gdy plaże nie były jeszcze zabezpieczone nowymi falochronami wyspo-
wymi, zbudowanymi przez Urząd Morski w Słupsku. Wtedy orkan Xawery zabrał piach odsłaniając kamienie i betonowe
gwiazdobloki ze sztucznej wydmy. Teraz dzięki nowym falochronom wyspowym wydma na plaży wschodniej w Darłówku
prawie nie ucierpiała - komentuje Tomasz Bobin, były dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Woda zabrała piach od-
słaniając kamienie i betonowe gwiazdobloki.

Kamienne wyspy bardzo dobrze wykonują swoje zadania ochronne. 

Hotel Lidia Janusza Szymańskiego 
w Darłówku Zachodnim. Nowy obiekt
ma być trzy razy większy.
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Prezes Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych
Marzena Górzyńska po-

witała gości, podziękowała
wszystkim za przyjęcie zapro-
szenia i wspólne działanie na rzecz
osób z niepełnosprawnościami,
wyraziła wdzięczność za pomoc,
której doświadczamy w różnej
formie przez cały rok. Uczestni-
kami balu byli m.in.: Wojciech Wi-
śniowski – starosta Powiatu
Sławno, Radosław Głażewski –
wójt Gminy Darłowo, Małgorzata
Maciuk-Radawiec –dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Sławnie, radni Miasta Da-
rłowo – Paweł Breszka, Piotr
Masłowski.  

Imprezę uświetnił brawurowy
występ Alexandra Holza i Kingi
Kucińskiej - tancerzy standardo-
wych.

Podczas Balu przeprowadzono
licytację, m.in, obrazów, książek,
kwiatów, kosmetyków, win, szkoc-
kiej whisky, płyt z muzyką pol-
skich artystów z autografami, ce-
ramiki, rejsu morskiego,
darłowskich pamiątek, wycieczki
na farmę wiatrakową i pobytu nad
jeziorem, piłek, koszulek meczo-

wych z autografami, numizmatów,
przejażdżki kultowym ameryka-
ńskim Chevroletem Corvette.
Jedna z aukcji odbyła się błyska-
wicznie: na pniu – za 2.500 zł -
sprzedano bukiet. Szczęśliwą ob-
darowaną przez męża kwiatami
była pani Agnieszka Klin.

Najwyższą kwotę osiągnął
obraz Petera Roberta Keila poda-

rowany nam przez Agnieszkę i
Leszka Klinów wylicytowany
przez Marka Wojniusza za 4.500
zł.

Łącznie z licytacji uzyskano
30.000 zł. Suma zasili konto Sto-
warzyszenia Osób Niepełno-

sprawnych w Darłowie, przeka-
zana zostanie na działalność
Dziennego Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Terapeutycznego w Da-
rłowie. 

ARTuR WeJNeRoWSKi

Zabawa, która niesie pomoc
Ponad sto osób bawiło się w pięknych, gościnnych
progach Bursztyn Medical SPA&Wellness w
Bobolinie, gdzie odbył się XiX Bal charytatywny na
rzecz podopiecznych Dziennego ośrodka
Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Darłowie. Bal
zorganizowało Stowarzyszenie osób
Niepełnosprawnych w Darłowie. 

10 stycznia, w sali
konferencyjnej
darłowskiego ratusza,
odbyło się noworoczne
spotkanie opłatkowe
Pionierów Ziemi
Darłowskiej.

� Przybyłych Pionierów i gości ser-
decznie powitała i złożyła życzenia
pomyślnego Nowego Roku 2017
Bożena Tomalak, prezes Klubu Pio-
nierów Ziemi Darłowskiej. Minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłych w
minionym roku  Pionierów.  Gwar-
dian klasztoru franciszkanów o.
Wiesław Przybysz  odprawił
krótką modlitwę, a następnie ła-
mano się opłatkiem i składano ży-
czenia. 

Na spotkaniu obecni byli m.in. sta-
rosta sławieński Wojciech Wi-
śniowski, burmistrz  Darłowa Ar-
kadiusz Klimowicz i
przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Sokolińska. W części ar-
tystycznej wystąpiło ośmioro
chórzystów z Miejskiego Gimna-
zjum im. S. Dulewicza. Młodzież,
przy akompaniamencie Artura Ha-
merlinga  i pod kierownictwem
Krystyny Leśniewskiej śpiewała
kolędy.   
Poetka i pionierka Jadwiga Sidoryk
recytowała okolicznościowe
wiersze. Przy kawie, herbacie, cia-
stach, słodyczach i zapalonych
świecach także cała sala śpiewała
kolędy. 

L. WALKieWicZ

Noworoczne spotkanie Pionierów

� Za bezinteresowną pomoc podczas organizacji Balu organizatorzy dziękują szczególnie: Halinie i Edwardowi Ślepkom
(Bursztyn MedicalSpa&Wellness w Bobolinie), Lilli i Bronisławowi Kendziom (Delikatesy „BATO”), Arkadiuszowi Klimowi-
czowi – burmistrzowi Miasta Darłowa, Elwirze i Wojciechowi Wiśniowskim, Monice i Marcinowi Pęcherzom, Patrycji i
Krzysztofowi Walków, Markowi Wojniuszowi i Piotrowi Mazurkowi (Stocznia M&W Darłowo), Agnieszce i Leszkowi Klinom
(Hotel PLAZA Darłówko, Domy mobilne Darłowo), Jolancie Dąbkowskiej  i Pawłowi Breszce – Pizzeria Casa Nostra Dar-
lówko, Mirosławowi Omylakowi i Zdzisławowi Piątkowskiemu (Zakład produkcyjno-handlowy DARPOL), Wiesławie i Pio-
trowi Masłowskim, Józefowi Chruszczowi (Usługi transportowe), Edycie i Dariuszowi Kmitom,  Agnieszce Gozdalskiej,
Alicji i Andrzejowi Owczarkom, Luizie i Krzysztofowi Subickim - Fabryka reklamy Sagittarius,  Teresie i Bogusławowi
Głuszkom – Sklep Styl Darłowo, Dorocie i Marcinowi Makarskim, Arlecie Bojke, Annie i Radosławowi Głażewskim, Joannie
Głażewskiej, Firmie WIND SERVICE, Marioli i Markowi Wojniuszom, Aleksandrze i Leszkowi Tyszerom, Przedszkolu „Przy
szkole” Darłowo, Aleksandrze i Tomaszowi Kendziom, Annie i Piotrowi Buchowskim, Dariuszowi Szwajcerowi – Pracownia
Florystyczna Koszalin, Firmie „ASTRO” z Verll w Niemczech, Magdalenie Burduk wraz z ekipą z Promocji Miasta: Danielem
Frączem, Arturem Wejnerowskim, Iwonie i Sławomirowi Ordakom, Agnieszce Gawron, Annie Rawskiej – Radio Koszalin,
Bernadecie Grabowskiej, Agnieszce Krzyżanowskiej, Ewie Szprendałowicz - Kwiaciarnia PASJA, Ewie Struskiej - Kwia-
ciarnia u Ewy, Jolancie i Markowi Sosnowskim, Joannie i Dawidowi Wychowałkom, Zofii Sydoruk, Monice Chruszcz,
Agnieszce Sydoruk, Jadwidze Gaci, pracownikom DOR-T Darłowo: Ewie Królik, Teresie Kosko, Żanecie Tokarek, Joannie
Machaj, Karolinie Kołodziej, Teresie Zawadzkiej. 
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Występy artystyczne
były przeplatane licy-
tacjami na rzecz

dzieci i seniorów WOŚP. Do gru-
dniowych eliminacji zgłosiło się
łącznie 102 osoby, grupy, zespoły
i soliści. Atrakcją wieczoru były
występy dziesięciu finalistów,
których oceniło jury w składzie:
Arkadiusz Sip, Jan Schwarzlose,
Krzysztof Grzybowski, Piotr Pan-
cewicz. 

Dziesiątka finalistów tego roku
to: SUPERSTARS, Klaudia Świąt-
kowskia, zespół SKILLS, Fabian
Widomski, Karolina Ziółkowska,
grupa I Revoltade, Zuzanny Mic-
kiewicz, grupa IV Revoltade,
grupa II i III Revoltade, Andże-
lika Szypulska i Matylda Bu-
kowska.   

Zwycięzcą finału został zespół

„SKILLS” (nagroda 700 zł) pro-
wadzony przez Ewelinę
Nidzgorską - � gratulujemy! 

W kategorii do lat 12 jury wy-
brało  niesamowitą gimnastyczkę
Klaudię Świątkowską (nagroda
400 zł),   a nagroda publiczności
powędrowała do zespołu „Super-
stars” (nagroda 400 zł). 

Występy były ciekawe, scenę
„talentów” w tym roku opanował

taniec -  dopracowane układy cho-
reograficzne i ekspresja, publicz-
ność nie szczędziła dłoni na
głośne oklaski.   Na rozładowanie
emocji przed ostatecznym wer-
dyktem jury na scenie pojawił się
zespół  „Marzenie” z Jeżyc. 

Dziękujemy   zaangażowanym
w  imprezę,  utalentowanym fina-
listom, wszystkim   życząc suk-
cesów i rozwoju swoich pasji. �

Scena pełna talentów
15 stycznia w darłowskim kinie „Bajka” odbył się finał 9. edycji konkursu „odkrywamy darłowskie talenty” oraz finał 25. edycji
Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. 

6 stycznia Darłowo
odwiedził polski raper,
właściciel wytwórni
muzycznej Wielkie Joł i
marki odzieżowej PLNY
Textylia – TeDe, czyli Jacek
Graniecki. 

W rozmowie, którą poprowadził
Daniel Bonzay Frącz fanom opo-
wiedział m.in. o kulisach życia ra-
pera, o tym że w wolnym czasie je-
ździ rowerem, wspomniał o
najbliższych planach koncerto-

wych i o tym, że lubi wakacyjny
klimat. A że Darłowo jest check-
pointem, do którego czuje senty-
ment – wiadomo nie od dziś.Czy
tego lata możemy się go spo-
dziewać? Miejmy nadzieję, że koło
sterowe, które otrzymał na pami-
ątkę dzisiejszego spotkania –
wskaże mu dobry kurs… i TEDE
obierze PORT DARŁOWO. Na
wszelki wypadek podajemy
współrzędne geograficzne -
Szerokość: 54°25′15″N/Długość:
16°24′38″E �

TeDe w Darłowie

Początek roku to czas
podsumowań, zestawień,
statystyk. Jak zmienia się
Darłowo w ciągu roku widać
gołym okiem.
Przygotowaliśmy aktualne
dane statystyczne, dotyczące
Królewskiego Miasta
Darłowa, które pokazują
zmiany mniej dostrzegalne.   

W nawiasach podajemy te same

dane z przed 366 dni. 1 stycznia
2017 w Darłowie mieszkało 13.270,
(13.454) stałych mieszkańców.
Liczba stałych mieszkańców w po-
równaniu do roku ubiegłego
spadła o 184 osoby.  
Liczba dzieci w wieku żłobkowym
i przedszkolnym, czyli do 5 lat
włącznie, wynosi 664 (559), w tym
339 (294) chłopców. Ogółem mamy
141 (145) sześciolatków, w tym (62)
64 dziewczynki. Liczba dzieci i

młodzieży w wieku od lat siedmiu
do 17 włącznie wynosi 1246 (1259),
w tym  629 (636) chłopców.   
Na 100 mężczyzn w Darłowie
przypada 110  kobiet. W wieku
produkcyjnym mieszka w Da-
rłowie 4432 (4449) panów (w wieku
18-65 lat) oraz 3976 (3959) kobiet
(w wieku 18-60 lat). W wieku eme-
rytalnym jest 843 (908) mężczyzn i
1988 (2047) pań.
W minionym, 2016 roku do Urzędu

Miejskiego w Darłowie wpłynęło
14.400 (14.259)  pism, czyli średnio
ponad 200 spraw na jednego urzęd-
nika. W trakcie ubiegłego roku zo-
stało wydane 297 (300) zarządzeń
burmistrza miasta Darłowo. W tym
samym czasie w życie weszło rów-
nież  114 (120) uchwał Rady Miej-
skiej. Radni w trakcie roku obrado-
wali na 14 (15) sesjach oraz na 51
(55) komisjach Rady. 
W roku ubiegłym w USC spo-

rządzono 185 aktów zgonu, łącznie
z mieszkańcami z poza Darłowa
zmarłymi w miejscowym hospi-
cjum. W 2016 r. w Darłowie za-
warto 76 małżeństw, w tym 42
śluby konkordatowe. Poza tym do
ksiąg małżeńskich wpisano 7 mał-
żeństw darłowiaków zawartych za
granicami kraju. Coraz więcej ma-
łżeństw zawiera się poza USC czy
kościołami  np.  nad morzem, czy
w hotelach. �

Królewskie Miasto w statystyce

Przygotowana przez rząd
reforma edukacji zakłada
m.in. likwidację
gimnazjów, powołanie
ośmioklasowych szkół
podstawowych i
czteroletnich liceów.
Dostosowując się do tych
założeń burmistrz Darłowa
powołał zespół do spraw
wdrożenia reformy. 

� W skład zespołu weszli dyrek-
torzy trzech szkół, dla których
miejski samorząd jest organem
prowadzącym: Szkoły Podsta-
wowej nr 3, Miejskiego Gimna-
zjum im. Stanisława Dulewicza i
Zespołu Szkół im. Stefana Żerom-
skiego.

Do pracy w zespole zaproszeni
zostali również trzej nauczyciele z
zarządu oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego oraz
przedstawiciele ratusza.

Zespół opracował zalecenia dla
burmistrza i rady miejskiej. Wska-
zują one, że najkorzystniejszym
wariantem dla uczniów i rodziców
będzie utworzenie jednej ośmio-
klasowej szkoły podstawowej, dla
której obwodem szkolnym byłoby
całe miasto (tak jak do tej pory). Ta
nowa szkoła podstawowa mieści-
łaby się w dwóch budynkach. W
budynku obecnej sześcioklasowej
Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul.
Wojsk Ochrony Pogranicza, gdzie
uczyłyby się dzieci młodsze w kla-
sach 1-5. Natomiast w budynku
obecnego Gimnazjum Miejskiego
im. Stanisława Dulewicza uczy-
łyby się klasy starsze: 6-8. 

Takie rozwiązanie powoduje,
że nauka w nowej podstawówce
odbywałaby się na jedną zmianę
(dziś jest na dwie zmiany). Reko-
mendowany przez zespół wariant
jest również tańszy niż utworzenie
dwóch szkół podstawowych z
dwoma obwodami szkolnymi.

Miasto uniknie dużych kosztów
dostosowania obecnego gimna-
zjum do potrzeb dzieci młodszych.

- Cała ta reforma jest niepo-
trzebna, kosztowna i wprowadza
zamieszanie - twierdzi burmistrz
Arkadiusz Klimowicz. -  Jako sa-
morząd jesteśmy zmuszeni ją
wdrożyć. Dlatego rozwiązanie,
które zaproponował zespół wy-
daje się mi optymalne, żeby ogra-
niczyć koszty i maksymalnie
ochronić dzieci i rodziców. Jest to
też najbezpieczniejszy wariant dla
nauczycieli. Wstępnie przekonsul-
towałem go z wicekuratorem
oświaty, Robertem Stępniem i od-
niosłem wrażenie, że pan kurator
taki model oświaty w Darłowie za-
opiniuje pozytywnie - ocenia bur-
mistrz. 

Decyzje w sprawie oświaty po-
dejmie rada miejska do końca
marca. Musi być ona zgodna z
opinią w tej sprawie Wojewódz-
kiego Kuratorium Oświaty. �

Rząd likwiduje gimnazja 

co dalej z oświatą w Darłowie?

#WoŚP
� Rekordowe licytacje przeszły
oczekiwania prowadzących An-
drzej Protasewicza i Bogdana
Herbecia, m.in.  sprzedano piłkę
z podpisami piłkarzy  Lecha Po-
znań za 2000 zł.  W trakcie im-
prezy licytacje miały  trzy we-
jścia, z których zebrano
kwotę  6253 zł. 
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Rada Miejska w Darłowie
uchwaliła budżet dla na-
szego samorządu.

Miasto na potrzeby swoich miesz-
kańców planuje wydać prawie
62,5 mln złotych. Największą
część wydatków, jak zwykle po-
chłonie utrzymanie szkół i przed-
szkoli (również niepublicznych)
oraz opieka społeczna. Aż 8 mi-
lionów przeznaczymy na inwe-
stycje. To sporo, porównując wy-
datki na te cele okolicznych
samorządów. W 2017 skupimy się
na realizacji inwestycji niewiel-
kich, niskokosztowych ale bardzo
potrzebnych mieszkańcom. Prio-
rytetem będzie budowa oświe-
tlenia na tych ulicach, które go
jeszcze nie mają. Wybudujemy też
kilka nowych ulic: Dąbrowskiego,
Kossaka, Dygasińskiego, Fałata,
Zygmunta III Wazy i Księżnej
Zofii (częściowo). Powstanie rów-

nież plac zabaw i rekreacji przy
ul. Traugutta oraz dokumentacje
kilku innych terenów zabawo-
wych, które wykonamy w 2018
roku.

Dom kultury przy ul. Skło-
dowskiej - Curie doczeka się po-

Darłowo ma bu dżet na 2017
Krystyna Sokolińska 

– przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Darłowie i członek

komisji spraw społecznych:

- Przyjęty budżet na rok 2017 w
dniu   29 grudnia 2016 roku jest
kontynuacją wieloletnich działań
Burmistrza i Rady Miejskiej w Da-
rłowie mający na względzie po-
trzeby mieszkańców naszego
miasta. Pragnę wymienić niektóre
z zadań ujętych w budżecie: bu-
dowa długo wyczekiwanych ulic
na Osiedlu Zorza tj. Kossaka, Dy-
gasińskiego; budowa ulicy
Dąbrowskiego; budowa toalety pu-
blicznej oraz zakup kontenerowych
toalet; budowa lokali socjalnych;
budowa oświetlenia ulic; rewitali-
zacja i termomodernizacja bu-
dynku ratusza; budowa parku re-
kreacyjnego przy ulicy Traugutta;
budowa placów zabaw .  Inne,
równie ważne, zadania   to utrzy-
manie szkół i przedszkoli oraz do-
płaty do przedszkoli niepublicz-
nych, a także pomoc społeczna dla
mieszkańców, którzy znaleźli się
w trudnej   sytuacji rodzinnej i fi-
nansowej. To również wiele innych
ujętych w tegorocznym budżecie
wydatków mających na celu pod-
niesienie jakości życia naszych
mieszkańców.  Budżet Darłowa za-
kłada wydatki w wysokości 62 mln
zł. Troską zarówno Burmistrza jak
i Rady Miejskiej jest dobro miesz-
kańców, rozwój i  permanentne
podnoszenie jakości życia    Mam
nadzieje ze rok 2017 będzie dla Nas
wszystkich pomyślnym czego
szczególnie  życzę Państwu. 

Zbigniew Grosz
- przewodniczący komisji 

rewizyjnej i członek komisji 
planowania, rozwoju 

i gospodarki morskiej:

- Uważam, że budżet na rok 2017
jest bardzo przemyślany i pro oby-
watelski, bo jeśli chodzi o inwe-
stycje to wychodzi naprzeciw po-
trzebom mieszkańców.  W 2017
roku będą realizowane od dawna
składane przez darłowian postu-

laty. Chcemy w tym roku wykonać
dużo zadań osiedlowych na które
nigdy nie było dofinansowania
unijnego, a które są tak ważne i
oczekiwane przez mieszkańców
Uważam że budżet jest ambitny i
będzie budził zadowolenie wśród
mieszkańców miasta Darłowa.

Krystyna  Różańska 
– przewodnicząca komisji 

edukacji, kultury i turystyki 
oraz członek komisji spraw 

społecznych: 

- Nigdy nie lubiłam cyfr, liczenia
tabel, rubryk ani planowania dla-
tego uważam, że przygotowanie
budżetu na cały rok to sztuka i
wielka odpowiedzialność. Każdy
mieszkaniec i radny też może coś
wnieść do niego. Cieszę się, że ze-
stawienie, plan przewidzianych
dochodów i wydatków został
przez większość Rady Miejskiej
przyjęty pozytywnie. To zawsze
materiał do dyskusji, refleksji,
przemyśleń, wniosków a nie
„mądrzenia się”. 
Jestem szczęśliwa, że moje wnioski
są brane pod uwagę i sukcesywnie
będą realizowane - jak nowa bi-
blioteka czy balustrada na moście.
Wiem jak duża część budżetu idzie
na edukację i kulturę. Mam świa-
domość, że ile by nie było pienię-
dzy - zawsze jest za mało… 
W tym roku liczę na rozważny i
zróżnicowany zakup książek do bi-
blioteki miejskiej oraz powstanie
regionalnego księgozbioru z praw-
dziwego zdarzenia.

Renata Potomska
- przewodnicząca  komisji spraw

społecznych  i członek komisji
edukacji, kultury i turystyki:

- Jak postrzegam plany budżetowe
na 2017 rok? Dobrze się stało, że
dotykają tak wielu dziedzin życia i
zaspokoją (pewnie w jakiejś części)
różnorakie oczekiwania mieszka-
ńców. Po pierwsze sprawy natury
społecznej: budowa lokali socjal-
nych - ten znany mi problem wraca
każdorazowo na posiedzeniach ko-

misji spraw społecznych, gdy ana-
lizowane są listy oczekujących na
przydział lokali mieszkalnych.
Ufam, iż skromna cyfra "8"
uszczęśliwi osiem darłowskich ro-
dzin marzących o własnym "kącie".
Bardzo ucieszył mnie projekt mo-
dernizacji budynku stacji PKP z
wizją wykorzystania przez osoby
niepełnosprawne intelektualnie.
Spotka się to na pewno z ciepłym
przyjęciem bardzo aktywnych i za-
angażowanych w życie miasta
członków Klubu "Niezapominajka"
i wszystkich tych, którzy spotykali
się dotąd w tzw. Dziupli. Będąc od
wielu lat związaną zawodowo z
naszym kultowym obiektem tury-
stycznym - Zamkiem - z dużą
uwagą śledzę każdą zmianę w in-
frastrukturze turystycznej. Most na
rzece Wieprzy z widokiem na da-
rłowską Wenecję doczeka się re-
montu - to ważne miejsce, jeśli
chodzi o wizerunek miasta.
Stwierdzę też z przekorą: małe a
cieszy! - czyli budowa toalety pu-
blicznej i zakup kontenerowych to-
alet. Wszak turysta nie wielbłąd -
zaspokoić pragnienie musi... Wraca
- poruszana przeze mnie kilka-
krotnie - kwestia nieodpłatnych
usług rehabilitacyjnych. Liczę na
sprawdzoną roztropność i skutecz-
ność naszego Burmistrza w rozwią-
zaniu tego ważnego problemu dla
naszego - niestety - starzejącego się
społeczeństwa. Oby udało się i te
wymienione i całą gamę innych
spraw zrealizować w 2017 roku,
tego mieszkańcom i sobie życzę!

Robert Gorgol 
– członek komisji edukacji, 

kultury i turystyki oraz komisji
spraw społecznych:

- Tegoroczny budżet, choć za-
pewnia wiele ciekawych inwestycji
i wydatków (m.in. budowa ulic,
mieszkań socjalnych, placów
zabaw i innych), to jednak zasta-
nawia pod wieloma względami.
Choć skonstruowany jest zgodnie z
przepisami to według mnie jest
mało przejrzysty i mało dokładny,
o wiele trzeba dopytywać. Brakuje
w nim wielu planowanych wy-
datków, szczególnie z zakresu kul-
tury. Nie ma w projekcie budżetu
dosłownie ujętych takich wydarzeń
jak „Festiwal Media i Sztuka” czy
„Reggaenwalde”, nie ma w wydat-
kach ujętego wkładu własnego na
obiecany projekt wspólny gmin
ościennych „Budowa Szlaku Kaja-
kowego na Rzece Wieprzy”, który
miałby doprowadzić do powstania
przystani kajakowej na Wyspie Ło-
sosiowej.  Przypomnę, że pomysł
ten 2 lata temu zyskał najwyższe
poparcie  mieszkańców w głoso-
waniu nad Budżetem Obywatel-
skim. Niezbyt realnie zostały za-
planowane wydatki  na imprezy
Domu Kultury. Kwota 100 tys. zł

nie jest wystarczającą kwotą na po-
krycie kosztów organizacji blisko
300 imprez w roku, w tym trzech
festiwali, kilkunastu koncertów,
spektakli, przeglądów, festynów,
konkursów, ferii dla dzieci i in-
nych. W tym roku zaplanowano
modernizację budynku PKP  w
kwocie 50 tys. zł. Wydaje mi się,
że w tej kwocie  niewiele można
zrobić, na pewno nie modernizację,
a jedynie jej część. 
Na materiały edukacyjne dla szkół
zaplanowane tylko 10 tys. zł, tyle
samo co na zakup sprzętu multi-
medialnego do Urzędu Miasta.
Choć nie kwestionuję celowości
zakupu to jednak te proporcje
budzą pewne wątpliwości. Szkoda
też, że kilka moich wniosków do
budżetu jest nadal poza
nim.Ogólnie oceniam tegoroczny
budżet na 4. 

Jerzy Maciąg 
- wiceprzewodniczący komisji

edukacji, kultury i turystyki oraz
członek komisji gospodarczo-

budżetowej oraz komisji 
planowania, rozwoju i gospo-

darki morskiej. Przewodniczący
przewodniczący klubu radnych
„Dobre Darłowo”, w składzie

którego znajduje się 11 radnych
wybranych z Komitetu Wybor-
czego Arkadiusza Klimowicza:  

- Bardzo się cieszę, że w uchwa-
lonym budżecie miasta na rok 2017
jest znacznie więcej pieniędzy na
place zabaw i miejsca do rekreacji.
Przede wszystkim powstaje nowy

obszerny plac zabaw i rekreacji
pomiędzy ulicami R. Traugutta i
Rzemieślniczą trzy kolejne place
zabaw i miejsca rekreacji powstaną
na zapleczu ulicy Karłowicza na te-
renie Zespołu Szkół, doposażenie
w urządzenia rekreacyjne boiska
„Orlik” przy ul. Wyspiańskiego
oraz  na podwórku przy blokach
kutrowskich. Ponadto  likwido-
wane będą szamba i zagospodaro-
wane kolejne podwórka. To jest bu-
dżet przyjazny mieszkańcom
Darłowa i turystom. 

Paweł Breszka 
– członek komisji rewizyjnej, 
komisji planowania, rozwoju 
i gospodarki morskiej oraz 
komisji spraw społecznych:

- Głosowałem przeciwko temu bu-
dżetowi, albowiem popieram go
tylko w części. Reprezentuję miesz-
kańców Darłówka, którego po-
trzeby inwestycyjne zostały po-
traktowane po macoszemu. Nie
przewidziano w budżecie środków
na miejski monitoring. Darłowo
będzie wciąż jednym z nielicznych
miast „ślepych i głuchych”. Także
bezpieczeństwo i czystość plaż nie
zostaną odpowiednio sfinanso-
wane. Zakup jednego skutera wod-
nego? A czemu nie pary wioseł dla
ratownika? Byłoby taniej… Może
wystarczyłoby wówczas na reno-
wację i dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych zejść na
plażę, o których też nie pomyślano.
Chcę więcej zieleni w Darłowie,
tymczasem nie przewidziano
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ważnego remontu. Opracujemy
też dokumentację budowy nowej
biblioteki publicznej, tak by samą
inwestycję rozpocząć w roku na-
stępnym. W zamierzeniach samo-
rządu jest również remont parteru
dawnej stacji PKP z przeznacze-
niem na świetlicę dla osób niepe-
łnosprawnych intelektualnie. 

Zadań inwestycyjnych będzie
około 30 więc trudno je wszystkie
wymienić. Zainteresowanych
szczegółami odsyłam do inter-
netu, gdzie w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na miejskiej
stronie internetowej jest opubliko-
wany dokument z budżetem
miasta. Wkrótce wydamy też spe-
cjalny informator, który w sposób
przystępny przybliży wszystkim
zainteresowanym tą tematykę.

Warto jeszcze wspomnieć, że
planujemy również budowę no-
wego oświetlenia i alejek na

starym cmentarzu, a także bu-
dowę nowych mieszkań socjal-
nych.

W sposób istotny zamierzamy
również poprawić  wstęp na nasze
plaże dla osób niepełnosprawnych
i z wózkami dziecięcymi oraz
wzmocnić ratowników plażowych
kupując im nowoczesny skuter
wodny.

Miejski monitoring będzie stop-
niowo modernizowany i zwięk-
szana liczba toalet publicznych.
Będziemy kontynuować projekt
pod nazwą budżet obywatelski i
większe pieniądze przeznaczymy
do dyspozycji rad osiedlowych.

Jednym słowem, nasz budżet na
obecny rok zapewni dalszy rozwój
miasta i jestem pewien, że po jego
zrealizowaniu Darłowo będzie
jeszcze lepszym miejscem do życia
i wypoczynku niż do tej pory.

ARKADiuSZ KLiMoWicZ

Darłowo ma bu dżet na 2017
zmian w  budżecie  – oto demo-
kratyczna władza w wykonaniu
Platformy Obywatelskiej, w której
radę traktuje się jak marionetkę.

Ewa Madalińska –
Marciniak 

– członek komisji spraw 
społecznych oraz komisji 

gospodarczo – budżetowej:

- Budżet Miasta Darłowa na rok
2017 jest budżetem, który zawiera
w sobie  wiele propozycji inwesty-
cyjnych i nie tylko. W 20117r. pla-
nowane są inwestycje  m.in. bu-
dowa nowych ulic, budowa
nowego oświetlenia. Te założenia
budżetowe  na pewno wpłyną na
poprawę bezpieczeństwa naszych
mieszkańców. W roku 2017 rów-
nież planowane  są budowy
placów zabaw, m. in. przy ul. Trau-
gutta, ul. Karłowicza. W ciągu roku
wykonanych będzie  wiele drob-
nych prac, które poprawią jakość
życia mieszkańcom, chociażby
częściowa budowa ul. Księżnej
Zofii. Uważam, że  budżet na rok
2017 na pewno zadowoli większość
mieszkańców.     

Edward Ziółkowski 
-  wiceprzewodniczący 

komisji rewizyjnej 
i członek komisji 

gospodarczo – budżetowej:

-  Znam ten budżet bardzo dobrze.
Ja zgłaszałem do niego swoje
wnioski. Ja za nim głosowałem i
cieszę się, że został w takim kszta-
łcie uchwalony. Jest to najlepszy
budżet w naszych obecnych wa-
runkach. Dzięki niemu nasze
miasto będzie jeszcze piękniejsze i
bardziej funkcjonale. 

Czesław Woźniak
- wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej i członek komisji 

planowania, rozwoju 
i gospodarki morskiej:

- Budżet na najbliższy rok to
bardzo dobrze rozplanowane

środki finansowe obejmujące
wszystkie dziedziny życia naszych
mieszkańców. Cieszą zaplanowane
inwestycje - i te w kulturze i te w
opiece społecznej i te, z których na
co dzień korzystamy. Miasto zyska
nową infrastrukturę - chodniki i
ulice. To cieszy najbardziej - widzieć
jak ciągle Darłowo się zmienia.  Po-
woli kończą się zewnętrzne środki
finansowe pochodzące najczęściej z
budżetu Unii Europejskiej więc na-
leży, póki można - „wyciskać z
brukselki” ile tylko się da. Przez
ostatnie lata się to udawało więc
liczę i trzymam kciuki, że tego-
roczne inwestycje z udziałem pieni-
ędzy zewnętrznych zostaną zreali-
zowane w 100 procentach.

Ewa Basandowska
- członek komisji 

gospodarczo – budżetowej 
oraz komisji edukacji, 

kultury i turystyki. Przewodni-
cząca klubu radnych 

"Samorządowe Darłowo", 
do którego należą radni: 
P. Breszka i P. Masłowski.

- Negatywnie oceniam budżet
uchwalony na 2017 roku i dlatego
glosowałam przeciwko. W 2017 roku
planowany jest istotny wzrost wy-
datków w stosunku do planu przy-
jętego na 2016. Przewidywany jest de-
ficyt w wysokości 5 milionów
złotych. Wydatki inwestycyjne za-
mykają się kwotą 6.992.000 złotych.
Dla porównania powiem Państwu,
że sąsiadująca  z nami Ustka przewi-
duje  w 2017 roku na inwestycje 20
milionów złotych. Wątpliwości moje
budziło także zapisanie  kwoty
200.000 złotych na  modernizację i ter-
momodernizację budynku ratusza w
dziale gospodarki mieszkaniowej.
Gminny zasób mieszkaniowy jest w
złym stanie technicznym i z jego po-
stępującą degradacją powinno się
podjąć zdecydowane działania w celu
jego poprawy. Wieloletni program
gospodarowania zasobem mieszka-
niowym  gminy  na lata 2007-2011, a
potem 2012-2016 przewidywał rozbi-
órkę wielu budynków, czego nie zre-
alizowano do dnia dzisiejszego.

Dorota Podgórska
-  wiceprzewodnicząca 

komisji planowania, rozwoju
i gospodarki morskiej i członek 

komisji rewizyjnej:

- Budżet miasta na rok 2017 jest
ambitnym budżetem, o czym
świadczy kwota środków przezna-
czona na inwestycje na poziomie
ponad  8 mln złotych Budżet za-
wiera wiele inwestycji, które z całą
pewnością ucieszą nie jednego da-
rłowiaka. Mnie najbardziej cieszy
to, że ujęta została budowa oświe-
tlenia ulicy Wyspiańskiego. Droga
ta jest przecież bardzo często
uczęszczaną drogą nie tylko przez
jej mieszkańców ale przez wszyst-
kich Darłowiaków. Cieszy mnie
również kolejny etap modernizacji
budynku dawnej stacji PKP, który
stanowi przecież wizytówkę na-
szego miasta. 

Andrzej Herdzik 
– przewodniczący komisji 

planowania, rozwoju i gospo-
darki morskiej i członek komisji

edukacji kultury i turystyki:

- To dobry, zrównoważony budżet
na trudne czasy. Wszyscy wiemy,
że gospodarowanie pieniędzmi to
nie jest proste zadanie. Zwłaszcza
gdy oczekiwania mieszkańców nie
są małe. Nigdy nie było tak, żeby
wszyscy byli zadowoleni. Po to
właśnie jesteśmy my radni, żeby z
perspektywą wieloletnią wyzna-
czać najważniejsze w danym roku
potrzeby i podejmować trudne de-
cyzje. Dobrze wydane pieniądze
procentują. Dobrze wydane pieni-
ądze w społeczeństwo obywatel-
skie procentują jaszcze mocniej.
Dlatego bardzo się cieszę, że więcej
środków przeznaczyliśmy na rady
osiedlowe.
Choć wiem, że przydałoby się wi-
ęcej funduszy przeznaczanych na
inwestycje w miejską infrastruk-
turę - zarówno nową jak i remont
tej, która już istnieje - to rozumiem,
że edukacja, kultura i pomoc spo-
łeczna to ważne - niezbędne w
życiu miasta elementy.                 

środków choćby na utworzenie
parku u zbiegu ulic Plażowej i So-
snowej. No i wreszcie niedoko-
ńczone cztery zjazdy z ul. Nad-
morskiej też nie doczekały się
pieniędzy.

Roman Dudziński 
– przewodniczący komisji 

gospodarczo – budżetowej 
i członek komisji rewizyjnej:

- Uchwalony przez zdecydowaną
większość radnych   budżet miasta
Darłowa na rok 2017 jest proinwe-
stycyjny. Oprócz 8.164.083 złotych
jakie zostaną wydane na inwestycje
z kasy miasta dojdzie jeszcze kilka
milionów dofinansowania z Unii
Europejskiej oraz z budżetu pa-
ństwa. Szczególnie cieszy mnie
przystąpienie miasta do dokumen-
tacyjnego przygotowania budowy
biblioteki miejskiej, hali sportowej
przy SP nr 3 oraz rewitalizacja i
termomodernizacja zabytkowego
ratusza. Podobnie jak w latach po-
przednich kontynuowana jest bu-
dowa ulic. W roku 2017  miasto
planuje  budowę sześciu ulic: J. H.
Dąbrowskiego, Zygmunta III
Wazy, A. Dygasińskiego, W. Kos-
saka, J. Fałata i Księżnej Zofii.  Po-
nadto wydzielono kwotę  na wy-
konanie dokumentacji budowy
ulicy Polnej, co związane jest z roz-
poczęciem po sezonie letnim bu-
dowy ulicy o. D. Tynieckiego wraz
ze ścieżką rowerową i rondem
przez Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w oparciu o
dokumentację wykonaną przez
miasto Darłowo.

Piotr Masłowski
– członek komisji komisji 

planowania, rozwoju
i gospodarki morskiej oraz 
komisji edukacji, kultury 

i turystyki:

- Głosowałem przeciwko  budże-
towi na rok 2017 i nadal oceniam
go negatywnie.
Moje zastrzeżenia budziły od sa-
mego początku prace nad pro-
jektem uchwały budżetowej.
Przedłożony radnym budżet jest
bardzo ogólnikowy, mało czy-
telny, bez szczegółowego rozpi-
sania na poszczególne zadania.
Brak w nim również transparent-
nego uzasadnienia  dla przyjętych
kwot, co stwarza możliwość swo-
bodnego manipulowania (wirtu-
alna księgowość).
Z uchwalonego budżetu wynika
między innymi, że w bieżącym
roku zostanie wybudowana w Da-
rłowie za 1,6 mln zł  ulica Dąbrow-
skiego (do gminy) – jedyna o
której coś wiadomo. Pozostała
kwota na budowę ulic w wyso-
kości 930 tys. złotych owiana jest
tajemnicą.
Jestem przekonany, że w tej
sprawie nawet radni Pana Burmi-
strza nie wiedzą o jego zamierze-
niach i planach. O mieszkańcach
miasta nie wspomnę. To  przecież
rada jest organem uchwałodaw-
czym a Burmistrz tylko wyko-
nawczym. 11 stycznia burmistrz,
bez uprzedniego poinformowania
rady, podaje w lokalnej gazecie,
że miasto będzie budowało 6 ulic.
Pytam, a gdzie zgoda Rady do



21 grudnia 2016 roku po raz
trzeci w Darłowie spotkali
się mieszkańcy Darłowa
przy wspólnej choince
podczas Wieczoru (przed)
Wigilijnego. 

� Do sali sportowej ZS i. St. Żerom-
skiego przybyło kilkaset osób. Na
stołach pojawiły się łazanki, pierogi,
jabłecznik pachnący i smakujący cy-
namonem. Były życzenia i opłatek
oraz wspólne kolędowanie. Klimat
stworzyli ludzie, których w tym
roku na tym miejskim  wydarzeniu
było znacznie więcej niż w latach
ubiegłych. Stanowi to dowód na to,

że impreza znalazła uznanie wśród
mieszkańców Darłowa i wpisała się
w grudniowy kalendarz wydarzeń.
Imprezę prowadził Arkadiusz Sip,
dyrektor darłowskiego ośrodka kul-
tury. Na scenie wystąpiły dzieci z
"Przedszkola Przy Szkole", Przed-
szkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr
3, młodzież Gimnazjum Miejskiego
i liceum oraz chór z parafii mariac-
kiej i zespół śpiewaczy z...  Spo-
tkanie przygotowali pracownicy da-
rłowskiego ratusza. �

Miejska wigilia - pełna sala 
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Jubileuszowy, XXV. Finał
grał dla ratowania życia i
zdrowia dzieci na oddzia-

łach ogólnopediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorów. W Darłowie
utworzono i zarejestrowano cztery
sztaby Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

1. Pierwszy Sztab w Szkole
Podstawowej Nr 3. Kieruje nim od
wielu lat dyrektor szkoły – An-
drzej Protasewicz. Zebrał on 13
tys. 278 zł i 40 gr. 

2. W Liceum Ogólnokszta-
łcącym im. S. Żeromskiego trady-
cyjnie, od 25 lat mieści się   drugi
sztab WOŚP. Kieruje nim Janusz
Resil. Zebrał on 11 tys. 823 zł i 10
gr.

3. Trzeci  sztab WOŚP został za-
rejestrowany w Zespole Szkół
Morskich. Kieruje nim od lat Ar-
kadiusz Płóciennik – nauczyciel
ZSM. Zebrał on 3 tys. 192 zł i 1 gr.

4. Kolejny sztab znajdował się
w Darłówku w Zespole szkól Spo-
łecznych  im. Lotników Morskich
którym. Kieruje nim Łukasz 
Piórecki. Sztab zebrał 9 tys. 79 zł i
21 gr.  

Łącznie w Darłowie ponad
setka wolontariuszy zbierała datki
na WOŚP.   Jednym z wolonta-
riuszy   WOŚP w tym roku został
zarejestrowany Arkadiusz Klimo-
wicz – burmistrz Darłowa.�

WoŚP bije rekordy i w Darłowie
To był udany i pełen emocji finał - również w Darłowie. Na konto WoŚP trafiło już ponad 62 mln zł i ta kwota ciągle rośnie.
cztery darłowskie sztaby dołożyły do tego cegiełkę w kwocie ponad 37 tys. zł. 

� Na miejskim facebooku prezen-
tujemy relację z tego wydarzenia.



Osoby zainteresowane dodatkowych informacji mogą uzyskać pod nr te-
lefonu  698 041 563 (Adam Bryl)

Odnowiony hol kina w ten sposób stał się Galerią Sztuki Współczesnej. 
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25 stycznia, w darłowskim
kinie "Bajka" odbyło się
spotkanie inaugurujące
powstanie w Królewskim
Mieście drużyny rycerskiej
eryka Pomorskiego. 

� Drużynie przewodzić będzie
Adam Bryl, znany jako "Woj Bork",
który we wsi Borkowo pod Male-
chowem prowadzi osadę średnio-
wieczną.
Poza zainteresowaną młodzieżą
szkolną chcącą poczuć smak śre-
dniowiecza i klimat rycerskiego

grodu, w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Zamku Książąt Po-
morskich w Darłowie (p.o. dyrektora
Zamku Konstanty Kontowski i Karol
Matusiak zajmujący się promocją
muzeum), dyrektor Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyr-
manda - Arkadiusz Sip i Zbigniew
Mielczarski - kierownik referatu
oświaty w darłowskim ratuszu.
Drużyna rycerska docelowo ma się

składać z 4 sekcji (choć nie wyklu-
czono powstanie kolejnych). Będzie
to sekcja: walcząca, łucznicza, ta-
neczna i rzemieślnicza.�

Pod sztandary
króla eryka  

ostatnio w holu kina
„Bajka” można było
podziwiać  wystawę prac
wykonanych przez dzieci,
młodzież i dorosłych w
Pracowni ceramiki
"Zapiecek". Prowadzi ją
Agnieszka Gozdalska  
w ramach Darłowskiego
ośrodka Kultury im.
Leopolda Tyrmanda. 

� W pracowni położonej w Darłowie
przy ulicy Rzemieślniczej 3 można
ulepić własne dzieło korzystając z
wiedzy, doświadczenia i umiejęt-
ności artystycznych jej właścicielki.

Aktualnie z zajęć korzysta 55 osób
kilka razy w tygodniu. 
Również w holu kina „Bajka” można
było podziwiać obraz darłowskiej ar-
tystki Anny Skrzynkowskiej pt.
„Drzwi percepcji”, która m. in. pro-
wadzi Pracownię Mozaiki Arty-
stycznej położonej w Darłowie przy
ulicy Wiejskiej 20. 
Przy okazji informujemy miłośników
kina, że DOK utworzył odrębną
stronę internetową  www.kino.dar-
lowo.pl , na której znajdujemy kom-
plet informacji, dotyczących reper-
tuaru, godzin wyświetlania filmów
czy cen biletów. 

L. WALKieWicZ

Spotkania z muzami

Królewskie Miasto Da-
rłowo należy do grupy
miast, które co roku or-

ganizują orszaki Trzech Króli.
Nasz jest jednak wyjątkowy, bo w
orszaku konnym jedzie czterech
króli. Był więc Baltazar, Melchior i
Kacper, a także ulubieniec miesz-
kańców Darłowa –  król Eryk I Po-
morski, czwarty król który
sprawia, że darłowski orszak jest
inny, niż pozostałe! Tym
czwartym jest urodzony i pocho-
wany w Darłowie Eryk Pomorski,
który przez ponad pół wieku pa-
nował w Skandynawii. 

Z czterech stron Darłowa przy-
byli na Zamek na wspólne kolędo-
wanie jego mieszkańcy: z dwóch

parafii Mariackiej i Gertrudy,
sportowcy i ludzie kultury. 

Na Zamku trzech mędrców po-
witał władca Pomorza zwany ce-
sarzem północy.  Orszak czterech
monarchów, w towarzystwie braci
rycerskiej, dzieci, młodzieży prze-
branych za pasterzy, aniołków i
osób w koronach przemaszerował
ulicami miasta  do kościoła Ma-
riackiego. Tam Kacper, Melchior,
Baltazar i Eryk złożyli dary nowo-
narodzonemu Jezusowi, leżącemu
w żłóbku. W pochodzie uczestni-
czyli również o. Sebastian Fierek -
proboszcz z Darówka, który w ko-
ściele dał popis góralskiego
śpiewu i proboszcz parafii św.
Gertrudy, ks. Adam Wakulicz. �

Darłowski orszak
czterech Króli
6 stycznia, w dzień objawienia Pańskiego, ulice Darłowa przemierza barwny
pochód -  orszak czterech Króli. 

W role trzech królów wcielili się darłowiacy: Arkadiusz Sip, Wojciech Po-
lakowski i franciszkanin o. Kamil Szczupaczyński.

W króla Eryka wcielił się członek bractwa rycerskiego ze Słupska  - dr. Bronisław Nowak. 
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Styczeń

Na całym świecie katolicy obchodzą święto 3 króli. W Darłowie już po raz drugi dary
nowonarodzonemu Jezusowi składa 4 króli - Melchior, Kacper, Baltazar i Eryk Po-
morski.

Kwiecień

17 kwietnia 2016 otworzyła sezon biegów średnich darłowska ZaDyszka, czyli bieg
uliczny na 10 km. Punktualnie w południe wystartowało blisko 300 zawodników

Lipiec

Do użytku oddano nową ulicę łączącą ulice Chopina i Wybickiego. Z dobrego dojazdu i miejsc par-
kingowych najbardziej ucieszą się użytkownicy sali sportowej.

Czerwiec

Pożegnanie odchodzącego proboszcza. Ojciec Stanisław Piankowski jest wielkim
fanem piłki nożnej.Mem z wizerunkiem franciszkanina w koszulce Roberta Le-
wandowskiego przygotował na tę okazję Daniel Bonzay Frącz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sokolińska i burmistrz Arkadiusz Klimowicz pożegnali
o. Stanisława na sesji w ratuszu. 

Otwarcia drugiego sezonu Muzeum Morskiego w Darłówku dokonał Arkadiusz Sip, dyrektor DOK
i pomysłodawca jego utworzenia Marek Żukowski. O zbiorach opowiadał społeczny kustosz Mu-
zeum Grzegorz Kubiak. 

Maj

W Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie reali-
zacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowy podpi-
sało 5 lokalnych grup działania, w tym Darłowska Lokalna Grupa Rybacka. Na re-
alizację swojej strategii DLGR otrzyma łącznie 17 mln zł, z których około 15 mln trafi
bezpośrednio do rybaków, przedsiębiorców i samorządów, na projekty tworzące
nowe miejsca pracy.
Renomowane pismo „Wspólnota” zbadało jak polskie samorządy wspierają nieza-
leżne stowarzyszenia. Okazało się, że miasto Darłowo zajęło pierwsze miejsce
wśród małych miast najlepiej wspierających finansowo organizacje pozarządowe. 

26 kwietnia 2016 r., o godz. 11:00 w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie odbyła się
XI wyjazdowa  Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W uroczystości
wzięli udział m. in.  wicemarszałek Tomasz Sobieraj, senator Piotr Zientarski, starosta
Wojciech Wiśniowski, burmistrz Arkadiusz Klimowicz i wójt Radosław Głażewski.  

Luty

Podczas XXII Łódzkich Targów Turystycznych Darłowo zdobyło złoty medal targów
w konkursie na najlepszy materiał promocyjny. Wśród setek folderów, katalogów,
broszur i innych nośników reklamy - to właśnie materiał promocyjny z Darłowa ju-
rorzy konkursu uznali za najlepszy.

Marzec

W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 21 marca 2016 podpisano umowę po-
między  Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich  a wykonawcą, jakim
jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A
Toruń oraz partner: WANT Sp. z o.o. z Tczewa w sprawie przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – Dąbki. 

1 lutego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie starosta sławieński Wojciech Wiśniowski
zainaugurował Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego.  Do udziału w wy-
kładach  oraz sekcjach zgłosiło się łącznie 117 słuchaczy w całym powiecie.Uniwersytet
jest finansowany przez powiat, a zarządzany przez Darłowską Organizację Turystyczną. 

Kalejdoskop

2016
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Sierpień

Akcja pod kryptonimem Kapitan Parawan - jedna z najlepiej przygotowanych kam-
panii reklamowych. O Darłowie przez wiele dni pisały i mówiły wszystkiego rodzaju
media.

Wrzesień

Przy darłowskiej obwodnicy oddano do użytku stację paliw płynnych TOMSOL. In-
westycja w Darłowie jest częścią planów rozwojowych firmy na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Jest to już czwarta stacja paliw w mieście.

Październik

8 października na rynku w Darłowie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych
Zespołu Szkół Morskich. W tym roku do społeczności szkolnej zostało przyjętych
160 uczniów. Ogółem w szkole naukę pobiera 540 uczniów. 

Listopad

Premiera nowej książki szczecińskiego pisarza Leszka Hermana - mistrza powieści
sensacyjnej. Akcja książki rozgrywa się w wojennym i współczesnym Darłowie i jego
okolicach..

Grudzień

36 paczek. Łącznie prawie 300 kg odzieży i zabawek zebrano w ramach "Świ-
ątecznej paczki" dla dzieci oddalonego o blisko 13 tys. km od Darłowa Kimbe, w
Papui Nowej Gwinei. To już druga akcja pomocy dzieciom w Papui na wezwanie pol-
skiego misjonarza. Pierwsza była latem. 

Darłowianka Daria Pikulik na Olimpiadzie w Rio
31. letnie Igrzyska Olimpijskie odbywają się w 12 milionowej metropolii w Rio de
Janeiro  w Brazylii.  Są to pierwsze igrzyska w Ameryce Południowej.

Lipiec

Do użytku oddano nową ulicę łączącą ulice Chopina i Wybickiego. Z dobrego dojazdu i miejsc par-
kingowych najbardziej ucieszą się użytkownicy sali sportowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sokolińska i burmistrz Arkadiusz Klimowicz pożegnali
o. Stanisława na sesji w ratuszu. 

Otwarcia drugiego sezonu Muzeum Morskiego w Darłówku dokonał Arkadiusz Sip, dyrektor DOK
i pomysłodawca jego utworzenia Marek Żukowski. O zbiorach opowiadał społeczny kustosz Mu-
zeum Grzegorz Kubiak. 

W Darłowie 25 lipca 2016 zakończono II etap budowy - nawierzchni jezdni, chod-
ników i parkingu przy ul. Gen.  Stanisława Maczka.

Odbyła 6 edycja największej darłowskiej imprezy - Festiwalu Media i Sztuka. 
Kalejdoskop

2016

Kino Bajka. Premiera najnowszej części Gwiezdnych Wojen w technologii 3D w wy-
remontowanym darłowskim kinie. Darłowskie kino liczy sobie 90 lat i jest teraz
jednym z najnowocześniejszych w regionie. 
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Wtym roku po raz
pierwszy ta impreza
zmieniła swoją for-

mułę i stała się wydarzeniem
otwartym, na które mógł przyjść
każdy zainteresowany. A taich nie
brakowało… 

W sali wypełnionej po ostatnie
miejsce burmistrz Klimowicz pod-
sumował rok 2016 i przedstawił naj-
ważniejsze plany na najbliższe mie-
siące. Podczas uroczystego
spotkania wręczono również wy-
różnienia za najważniejsze inicja-
tywy roku 2016, które w sposób
istotny wpłynęły na jakość życia w
Darłowie, jego markę i perspek-
tywy rozwoju.  

Przypomnijmy odbyło się ono w
wyremontowanym niedawno Kinie
Bajka. Na spotkaniu nie zabrakło
oprawy artystycznej w wykonaniu
najmłodszych mieszkańców miasta
a także tych nieco starszych. Wy-
stąpiła grupa taneczno- wokalna
Revoltade, Kasia Krawczyk przy
akompaniamencie Jana Schwart-
zlose  i zespół Acoustical. 

Doroczne wyróżnie nia aktywnych
9 stycznia 2017 roku, w darłowskim Kinie Bajka odbyło się otwarte Spotkanie     Noworoczne Burmistrza Darłowa. Wydarzenie to organizowane jest w  Mieście
Króla eryka od 12 lat i stało się jego noworoczną tradycją. 

#Polecamy galerię
foto na miejskim 
facebooku
� Fot. Daniel Frącz 

Państwo Violetta i Bogdan Redliccy za odrestaurowanie jednego z najład-
niejszych budynków w letniskowej części Darłowa  - Darłówku Zachodnim
i stworzenie kawiarni CAFE POMERANIA.

Pan Franciszek Dorosiński właściciel firmy z tradycjami, która potrafi
sprostać potrzebom lokalnej społeczności zachowując wysoką jakość i
wrażliwość społeczną.

Piotr Ebel za wieloletnie zaangażowanie społeczne a zwłaszcza wkład w
rozwój wędkarstwa morskiego i sportu wędkarskiego, wypromowanie
Darłowa jako Wędkarskiej Morskiej Stolicy Polski 2016 oraz inicjatywę or-
ganizacji parady kutrów i łodzi wędkarskich w trakcie Dnia Morza 2016. 

„Darłowski Teatr w Kinie” (nagrodę odebrała Alicja Balcerzak) za stwo-
rzenie amatorskiej, rodzimej grupy teatralnej zrzeszającej ludzi utalen-
towanych i pełnych pasji. Za premiery pełne emocji z owacjami na stojąco
i ogólne społeczne poruszenie kulturalne w Darłowie a zwłaszcza za
spektakl pn.: „Cyganka Zora”.

Jakub Iwanisik za wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu medycznym różnego rodzaju im-
prez, zwłaszcza tych organizowanych na plażach, promowanie idei bezpiecznych wa-
kacji nad wodą, a także koordynowanie akcji pn.: „Paczka dla Bohatera” oraz modelową
współpracę z Darłowskim Centrum Wolontariatu. 
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Doroczne wyróżnie nia aktywnych
9 stycznia 2017 roku, w darłowskim Kinie Bajka odbyło się otwarte Spotkanie     Noworoczne Burmistrza Darłowa. Wydarzenie to organizowane jest w  Mieście
Króla eryka od 12 lat i stało się jego noworoczną tradycją. 

Daria Pikulik kolarska Mistrzyni Świata  za cały szereg spektakularnych
sukcesów sportowych, zwieńczonych udziałem w Igrzyskach Olimpij-
skich RIO DE JANEIRO 2016.  (Nagrodę w imieniu Mistrzyni – odebrała jej
mama Dorota Pikulik). 

Rafał Bocheński -  prezes Darłowskiej Grupy Producentów Ryb i Arma-
torów Łodzi Rybackich  za sprawne kierowanie organizacją 
skupiającą darłowskich rybaków morskich i podtrzymywanie rybackich
tradycji Darłowa.  

Państwo Joanna i Tomasz Witkowscy – małżeństwo, które od wielu lat za-
raża mieszkańców Darłowa pięknymi ideami bezinteresownej pomocy
innym, udowadniając, że wolontariat podobnie jak sport może być stylem
życia a zaangażowanie społeczne zapewniać spełnienie i wyzwalać po-
zytywną energię. 

Agnieszka Gozdalska - twórczyni  Pracowni Florystyczno – Ceramicznej
Zapiecek za fascynujące zajęcia z gliną, dzielenie się ceramicznymi pa-
sjami z mieszkańcami Darłowa i rewolucyjny rozkwit tej sztuki w mieście
Króla Eryka. 

Piotr Pancewicz i Andrzej Czajkowski założyciele zespołu muzycznego
Acoustical za rockowe brzmienia, nową i inną jakość muzyczną. 

Jakub Iwanisik za wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu medycznym różnego rodzaju im-
prez, zwłaszcza tych organizowanych na plażach, promowanie idei bezpiecznych wa-
kacji nad wodą, a także koordynowanie akcji pn.: „Paczka dla Bohatera” oraz modelową
współpracę z Darłowskim Centrum Wolontariatu. 
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Profesor dr hab. Robert Si-
dełko, pracownik na-
ukowy z PK, a jednocze-

śnie nauczyciel w darłowskim
Technikum Urządzeń i Systemów
Energetyki Odnawialnej, przed-
stawił frapujący temat uzyski-
wania energii z paneli fotowolta-
icznych, które na Zachodzie są
ważnym źródłem pozyskiwania
elektryczności z energii słonecznej.
Naukowiec poinformował o pro-
wadzonym ogólnopolskim pro-
gramie naukowym z uczniami
technikum 

Agata Megger, przedstawi-
cielka Wind Serwis, zreferowała
cykle stawiania farmy wiatrowej
oraz technologię pozyskiwania
elektryczności z siły wiatru. Dużo
miejsca poświęciła szkoleniu pra-
cowników obsługujących tak
skomplikowaną technologię pozy-
skiwania energii elektrycznej. 

Ostatni referat Janusza Sekuły,

generalnego dyrektora Fabryki
Domów Mobilnych i Szkieletowych
Lark Leisure Homes Sp z o.o., doty-
czył skali przedsięwzięć służących
ochronie środowiska podczas bu-
dowy tej ultranowoczesnej fabryki.
Właściciele fabryki doskonale pora-
dzili sobie z pogodzeniem wysokich
norm czystości podczas montażu
mebli do produkowanych domów
mobilnych.

Chociaż wystąpienia trwały 30-
40  minut budziły duże zaintereso-
wanie blisko 200 zgromadzonych
trzecioklasistów z Miejskiego Gim-
nazjum im. S. Dulewicza, Społecz-
nego Gimnazjum w Darłowie i z
Gimnazjum z Postomina. Duże wra-
żenie zrobiły deklaracje przedsta-
wicieli Wind Servis i Fabryki Lark
Leisure, którzy zachęcali do wstępo-
wania do szkoły zawodowej i tech-
nikum przy Zespole Szkół, bo - jak
zapewniali - jest gwarancja dobrze
płatnej pracy. �

Konferencja naukowa w "Żeromie" 

ekologia i odnawialne
źródła energii
W Darłowie odbyła się  i Konferencja o energetyce, ekologii i ochronie środowiska. uczestnicy wysłuchali referatów
przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, firmy i Wind Serwis Fabryki Domów Mobilnych Szkieletowych Lark Leisure 
Homes Sp. z o.o. 

20 stycznia, z okazji 45-lecia
podniesienia bandery na
oRP Darłowo w Zamku
Książąt Pomorskich odbyło
się spotkanie z byłymi
dowódcami okrętu.

W związku z mijającą 45. rocznicą
podniesienia bandery na okręcie
Polskiej Marynarki Wojennej ORP
Darłowo (1972-2017) gościliśmy
byłych dowódców okrętu: kmdr
por. rez. dr inż. Roberta Kościel-
niaka i kmdr por. inż. Jacka To-
borka. O historii tej jednostki, da-
nych technicznych, załodze,
dowódcach i innych ciekawost-
kach o ORP Darłowo dowiedzieć
się można było dzięki spotkaniu
prowadzonemu przez Tomasza
Bobina i Waldemara Parusa (Mu-
zeum Morskie). ORP Darłowo to
polski okręt Marynarki Wojennej,
kuter rakietowy radzieckiego pro-
jektu 205. Wybudowany został w
byłym ZSSR w stoczni w Rybi-
ńsku. Był dziesiątym z trzynastu
tego typu okrętów w Polsce. Do
służby wszedł w roku 1972 z nu-
merem bocznym 430 a nosił imię
Darłowo od Królewskiego Miasta

Darłowa. Pierwszym jego do-
wódcą był kpt. Mar. Henryk Gru-
nert. Jednostka o długości 38,5 m i
szerokości 7,6 m była jednostką
przeznaczoną dla 30 osobowej za-

łogi. Wielokrotnie cumowała w
porcie Darłowo, była gościem ta-
kich wydarzeń jak chociażby Dni
Morza. Okręt został skreślony z
listy floty 7 lutego 2003 roku. �

orP Darłowo 45 lat pod banderą
Już ponad 5000 widzów
odwiedziło kino "Bajka"!
Najnowocześniejsze kino w
Polsce cieszy się wielkim
uznaniem darłowiaków.  

Przypomnijmy, że 15 grudnia 2016
roku otwarto podwoje sali kinowej
po gruntowym remoncie i wy-
mianie projektora oraz nagło-
śnienia. Okazją ku temu było 90-
lecia kina. Od tej pory  kino w
Darłowie tłumnie odwiedzają
mieszkańcy naszego miasta   i
okolic. 
24 stycznia na seansie filmu "Za
niebieskimi drzwiami" był obecny
pięciotysięczny widz. Taka fre-
kwencja przeszła najśmielsze ocze-
kiwania. Już kilkakrotnie zabrakło
biletów dla wszystkich chętnych.
Widzów cieszy dobrze dobrany re-
pertuar oraz niewiarygodnie wy-
soka jakość obrazu. Dotychczas
najwięcej widzów było na filmie
"Łotr 1. Gwiezde wojny-historie"
oraz na filmie "Pitbull. Niebez-
pieczne kobiety". Darłowskie Kino
BAJKA zaprasza we wszystkie dni
tygodnia oprócz poniedziałku.

Szczegółowy repertuar można
znaleźć na stronie internetowej
www.kino.darlowo.pl oraz oczy-
wiście na słupach ogłoseniowych i
w lokalnej prasie. 
Od 27 stycznia do 9 lutego gramy
zdobywcę 7 Złotych Globów oraz
14 Nominacji do Oscara znako-
mity i wyjątkowy film "La La
Land" z Ryanem Goslingiem i
Emmą Stone - film dający ukojenie
w niespokojnych czasach. Dla naj-
młodszych proponujemy od 28 -
31 stycznia świetną animację
"Kubo i dwie struny". Miłośników
fantasy zapraszamy od 31 stycznia
do 5-go lutego na "Siedem minut
po północy". 
Melodramat "Ciemniejsza strona
Greya" zagramy premierowo od
10 - 23 lutego. 
Dla najmłodszych wyświetlimy
wielki przebój "Sing" od 4 - 8 lu-
tego. W najbliższym czasie planu-
jemy także pokazać takie filmy jak:
"Assassin's Creed", "Powidoki" -
ostatni film Andrzeja Wajdy,
"Konwój", "Sztukę Kochania",
"Lego Batman: Film" i "Monster
Trucks" �

Bajkowy rekord 

#opinie:
� Jagoda z Miejskiego Gimnazjum z Darłowa: 
„Nie spodziewałam się tak ciekawych wy-
stąpień. Bardzo mi się spodobało wy-
stąpienie pana z fabryki domów. Nie wie-
działam, że taka fabryka jest w Darłowie.
Mamy obiecaną wycieczkę do fabryki i z niej
skorzystam”.

� Krzysztof z Gimnazjum z Postomina: 
„Nie za bardzo chciało mi się przyjeżdżać do
Darłowa. Ale mam kolegę, który uczy się

tutaj w I klasie technikum. Jeśli gwarantują
jak mówili pracę dla każdego po szkole, to i
ja złożę w czerwcu tu papiery”.

� Andrzej 
ze Społecznego Gimnazjum: 
„Pierwszy raz byłem na takim spotkaniu.
Praca przy wiatrakach jest ciekawa, trzeba
kumać fizykę i matematykę, a ja lubię mate-
matykę. Jest też szansa na wyjazdy zagra-
nicę”.

Ostatni dowódca ORP Darłowo kom. Robert Kościelniak. W tle mundur wy-
jściowy ostatniego dowódcy. 
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2 stycznia młodzicy  KS
Stoczni M&W Darłowo i
rozegrali w Darłowie
pierwszy turniej
półfinałowy w drugim
etapie rozgrywek w
zachodniopomorskiej  lidze
piłki siatkowej chłopców.  

W tym turnieju  udział wzięły także
zespoły KS ESPADON Szczecin i

DMKS DELFIN Darłowo. Z tej
grupy do finału „A” (25-26 marca)
zakwalifikują się dwa zespoły,
które zdobędą najwięcej punktów
w trzech turniejach. 
Pierwszy mecz  z DMKS DELFIN
Darłowo  siatkarze Stoczni wygrali
zdecydowanie 2 : 0 górując nad
przeciwnikiem w każdym ele-
mencie gry.
W kolejnym meczu siatkarze

Stoczni nie sprostali młodzikom
Espadonu przegrywając 2 : 0. Rów-
norzędna walka w pierwszym i
drugim secie trwała do trzynastego
punktu. Wypracowaną przewagę
siatkarze Espadonu potrafili utrzy-
mywać do końca każdego seta. 
21 stycznia w Kołobrzegu grał także
zespół KS Stoczni M&W Darłowo
II. Niestety nasz zespół przegrał
trzy pojedynki. Z tej grupy awan-

sują dwa zespoły do finału „B”
który odbędzie się w dniu 25-26
marca.
Zarząd klubu zaprasza na treningi
piłki siatkowej  (dziewczęta i
chłopcy rocznik 2004 i młodsi) Te-
lefony kontaktowe do trenerów:
chłopcy – 509290923, 601634684,
509288353, dziewczęta – 669111604,
513104713, koordynator –
609920127. �

Siatkarze rozpoczęli zmagania 

Piłkarze Darłovii Darłowo
rozpoczęli 20 stycznia
przygotowania do rundy
rewanżowej klasy okręgowej
Koszalin. Zajęcia pod wodzą
Łukasza Jarosiewicza
odbywają się trzy razy w
tygodniu i na razie maja dać
zespołowi dobre
przygotowanie fizyczne. 

Monotonie treningów przerywają
gry kontrolne. 29 stycznia w pierw-
szej z nich przeciwnikiem Królew-
skich był silny zespół Victorii
Sianów, na co dzień grający ligę
wyżej. Na tym etapie przygotowań
nasz zespół zdecydowanie zdomi-
nował sytuacje na boisku. Prak-
tycznie w każdym elemencie gry

byliśmy lepsi od rutynowanych sia-
nowian. Po bramkach Floro Flor-
kiewicza i Piotrowskiego wygra-
liśmy 2 : 1.
- Mam znakomite warunki logi-
styczne do pracy z zespołem. Nasza
sytuacja kadrowa jest również
dobra. Mimo usprawiedliwionej
nieobecności najbardziej rutynowa-
nych zawodników znakomicie za-
stąpiła ich nasza młodzież. Cieszy
mnie wielkie zaangażowanie ze-
społu w okresie przygotowawczym.
To dopiero początek przygotowań,
ale z optymizmem patrzę w przy-
szłość - podsumował pierwszy wy-
stęp trener Jarosiewicz. 
W następnym numerze WD kolejna
relacja z przygotowań naszych za-
wodników do piłkarskiej wiosny.

A.R.

Darłovia 
trenuje i gra

Łukasz Jarosiewicz jest wy-
chowankiem Jantara Ustka.
Tam rozpoczął swoją pi-

łkarską karierę. Był graczem linii po-
mocy. W 2001 roku wpadł w oko tre-
nerom koszalińskiej Gwardii i kolejne
dwa sezony grał w tym zespole. Grał
tak dobrze, że na następne 3 sezony
wzmocnił Polonię Warszawa, w
której to wystąpił 46 razy strzelając 4
bramki. Później był jeszcze Znicz
Pruszków, AS Lamia w Grecji,
krótkie epizody w Jantarze, po-
nownie Gwardii i Potęgowie. Na na-
stępne dwa lata trafił na wyspy bry-
tyjskie, gdzie grał w kilku klubach
Szkocji i angielskim AFC Blackpool.
Po tych wojażach, w 2014 powrócił
do macierzystego Jantara Ustka. Za-
uważyć należy także, że w roku 2010
był reprezentantem Polski w piłce
plażowej.

Od chwili powrotu do Ustki po-
stawił na rozwój swojej trenerskiej
kariery. Rozpoczął jako asystent tre-
nera Żakiety.  Samodzielnie już po-
prowadził do IV- to ligowych bojów
zespół Pomorza Potęgowo, aby
znowu wylądować w Koszalinie.
Tutaj został trenerem juniorów star-
szych miejscowej Gwardii. Potem Sa-
turn Mielno, gdzie był tak zwanym
trenerem grającym.

Trener Jarosiewicz jest świadomy,
że Darłovia to klub z historia  i du-
żymi aspiracjami. Wie, że obejmuje

zespół, który jest jedną nogą w lidze
okręgowej. To wielka szansa, ale i od-
powiedzialność. Dla jego umiejęt-
ności, ambicji trenerskich nie ma innej
alternatywy poza awansem. Dosko-
nale zna nasz zespół, zna umiejętności
zawodników. O ich zaangażowanie i
pracę obaw nie ma. Baza sportowa, z
jaką zetknął się w Darłowie, robi na

nim duże wrażenie. Uważa, że praca
na stanowisku trenera zespołu Da-
rłovii to szansa również dla niego. I to
zarówno warsztatowa, jak i mentalna.

Po kilku sezonach pracy trenerów
darłowskich przychodzi człowiek z
zewnątrz. Z nowymi ambicjami, z
innym spojrzeniem na system trenin-
gowy i taktyczny zespołu. Zadanie

przed nim postawione jest jasne:
awans. Darłovia musi rozpocząć pił-
karska wędrówkę do góry. Sukces ze-
społu będzie także sukcesem trenera,
miasta i piłkarskiego środowiska.  I to
nie jest hamletowskie „ być, albo nie
być”. Dobrej pracy Panie Trenerze.

ANDRZeJ RAcHWALSKi

Nowy trener Darłowii
Nowym trenerem zespołu Darłovia Darłowo, decyzją Zarządu klubu, mianowano Łukasza Jarosiewicza.
umowa będzie obowiązywała do końca sezonu piłkarskiego 2016/2017

Darłowska Lokalna
organizacja Turystyczna
zwyciężyła w ogólnopolskim
konkursie Wiadomości
Turystycznych "Róża
Regionów 2016". 

� Uznanie jurorów zyskała gra
planszowa "NA DRODZE KU
PRZYGODZIE - PODRÓŻ PO PO-
WIECIE SŁAWIEŃSKIM", którą w
kategorii Projekty specjalne oce-
niono najwyżej.Przypomnijmy, że
gra planszowa to innowacyjny
produkt reklamujący Powiat Sła-
wieński. Dzięki niej mieszkańcy i
turyści poznają najpopularniejsze
miejsca i atrakcje turystyczne re-
gionu. Gra poprzez swoją orygi-
nalność  uczy oraz dostarcza wiele
niesamowitych wrażeń nie tylko
dzieciom, ale i dorosłym, po-
nieważ została opracowana i wy-
produkowana w całości przez or-

róża regionów dla Darlotu

Odeszła Maria
Pawliszyn

� 15 stycznia 2017 roku po
długiej i ciężkiej chorobie
zmarła w wieku 58 lat
Maria Pawliszyn. 
Maria Pawliszyn od 30 lat
pracowała w darłowskim
ratuszu. Od 1992 roku była
kierownikiem Biura Rady
Miejskiej. Przez wszystkie
kadencje darłowskiego sa-
morządu  dbała o fachowe
przygotowanie prac rad-
nych. Obsługiwała prace
komisji i sesje Rady Miej-
skiej, współpracowała ze
wszystkimi przewodni-
czącymi rad miejskich.
Jej pracę cechował profe-
sjonalizm, legalizm i dba-
łość o wysokie standardy
prawne. Jednocześnie, ze
względu na swoją życzli-
wość Maria Pawliszyn była
ceniona przez innych pra-
cowników urzędu miej-
skiego, mieszkańców Da-
rłowa i innych
interesantów.
Niewątpliwy sukces dwu-
dziestosiedmioletniej 
darłowskiej samorządności
to w dużej mierze również
zasługa pracy Marii Pawli-
szyn.
Prochy Marii Pawliszyn spo-
częły na starym cmentarzu
komunalnym w Darłowie.
Cześć jej pamięci

ganizację, co wpłynęło na jej ko-
ńcową cenę i dostępność (15
zł).Konkurs "Róża Regionów"
zwraca uwagę na jakość promocji
naszego kraju.  Oceniając foldery,
aplikacje mobilne promujące
miasta, regiony i lokalne produkty

turystyczne,  wspiera rozwój wy-
sokich standardów prezentowania
walorów turystycznych. Uroczysta
gala konkursu odbędzie się 17 lu-
tego  2017 r. w Poznaniu podczas
Targów Tour Salon, gdzie zostanie
wręczone  wyróżnienie. �
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Wyremontowano
kolejne podwórko 
Zakończono prace  kanalizacyjne i
położono nową nawierzchnię z
kostki betonowej na podwórku
położonym na zapleczu domów w
narożu ulic Wenedów i Kościelnej.
Jak nas informuje Waldemar Bonk
– kierownik referatu gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej w
Urzędzie Miejskim - dokonano
wymiany kolektora sanitarnego  i
położono ponad 100 metrów kwa-
dratowych nowej nawierzchni. Ca-
łość  wykonanych robót koszto-
wała 32 tys. złotych

W oBieKTYWie

Rozstawiono 
pojemniki 
na makulaturę
� W ubiegłym tygodniu Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej rozstawiło na te-
renie miasta Darłowa 30 nie-
bieskich, nowych pojemników
na zbiórkę  papier u i makula-
tury Zakupiło je miasto Da-
rłowo w przetargu za  30.258
złotych. Na razie pojemniki na
zbiórkę papieru otrzymały naj-
większe wspólnoty mieszka-
niowe.  Planuje się dalsze za-
kupy pojemników na zbiórkę
papieru.

� W Darłowie mamy dziewięć
rond. Najstarsze im. Zbysława
Góreckiego znajduje się na skrzy-
żowaniu al. Wojska Polskiego, S.
Żeromskiego i M.Curie-Skłodow-
skiej. 
Najmłodsze są trzy ronda położone
w ciągu drogi dojazdowej do portu:
przy ul. Lotników Morskich (naj-
większe) oraz przy skrzyżowa-
niach z ul. A. Mickiewicza i z drogą

krajową nr 37. Te jeszcze nie zo-
stały nazwane. Na sesji Rady Miej-
skiej 29 grudnia 2016  trzy ronda
otrzymały nazwy. Rondo  przy ul.
Sportowej  nosi nazwę Rondo Spor-
towców. Rondo na skrzyżowaniu
ul. Sportowej i Morskiej  przy blo-
kach kutrowskich nazwano
Rondem Kutrowskim oraz rondo
na ul. Nadmorskiej nosi nazwę
Rondo Nadmorskie. �

Kolejne ronda  

Rondo Kutrowskie

Rondo Nadmorskie

Rondo Sportowców

Ponad 60 osób - członków i
zaproszonych gości -
wzięło udział w tej nowo-

rocznej opłatkowej uroczystości.
Obecni byli m.in. Arkadiusz Kli-
mowicz – burmistrz Darłowa, o.
Stefan Malandy- franciszkanin  re-
prezentujący proboszcza Parafii
M.B. Częstochowskiej i zarazem
gwardiana klasztoru  o. Wiesława
Przybysza, kierownik referatu
oświaty i spraw społecznych w
UM dr Zbigniew Mielczarski,
przedstawiciel Rady Seniorów Jan
Rosenkiewicz. Specjalny list z ży-
czeniami noworocznymi wysto-

sował starosta powiatu sławie-
ńskiego Wojciech Wiśniowski. 

Wszystkich przybyłych i zapro-
szonych gości powitała Danuta Pu-
czyńska , prezes darłowskiego od-
działu PZERiI. Noworoczne
życzenia złożył i błogosławieństwa
udzielił franciszkanin senior o.
Stefan, a uczestnicy składali sobie
noworoczne życzenia i łamali się
opłatkiem.  Stoły uginały się pod
pysznymi pierogami, krokietami,
daniami rybnymi, ciastami, owo-
cami i słodyczami. Śpiewanie
kolęd zainaugurował burmistrz
Darłowa.

Arkadiusz Klimowicz, składając
aktywnym darłowskim seniorom
życzenia wiele zdrowia i dobrego
samopoczucia, opowiedział też o
planach darłowskiego samorządu
na rok 2017 - np. przystąpieniu do
opracowania dokumentacji bu-
dowy nowoczesnej miejskiej bi-
blioteki  na terenie przyległym do
Darłowskiego Ośrodka Kultury,
poszerzeniu zakresu usług lekar-
skich i rehabilitacyjnych, remoncie
dalszej części byłego dworca PKP z
przeznaczeniem na świetlicę i
miejsce spotkań osób niepełno-
sprawnych umysłowo.  �

opłatek u darłowskich seniorów
9 stycznia, w świetlicy darłowskiego oddziału Polskiego Związku emerytów,
Rencistów i inwalidów przy ul. 1-Maja, spotkali się na opłatku członkowie
związku.   

Nie są już potrzebne
zezwolenia na wycinkę
niektórych drzew  na
prywatnej posesji i znikną
kary z tego tytułu

� Od 1 stycznia 2017 roku nie są już
potrzebne zezwolenia na wycinkę
niektórych drzew na prywatnej po-
sesji i znikają kary wynikające z tego
tytułu.
W myśl art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz.
2249)  o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o lasach nie
jest wymagane zezwolenie burmi-
strza miasta na usunięcie m.in.:

1) krzewu albo krzewów rosnących
w skupisku o powierzchni do 25
m2,
2) krzewów na terenach pokrytych
roślinnością pełniącą funkcje
ozdobne, urządzoną pod względem
rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roślin, z wyłączeniem
krzewów w pasie drogowym drogi
publicznej, na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru za-
bytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na
wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu sre-

brzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną
na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usu-
wane na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych
w celu przywrócenia gruntów nie-
użytkowanych do użytkowania rol-
niczego;
5) drzew lub krzewów owocowych,
z wyłączeniem rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni. �

Zmiany w przepisach ochrony środowiska 

Wycinka części drzew bez zezwolenia
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13 lutego, poniedziałek
e godz. 12 – 14 – Poznaję Polskę” – ciekawa podróż samochodzika Franka po naszym kraju.

Rysujemy okolice i postacie jakie pojawiły się w książeczce – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz. 11 – Seans filmowy dla dzieci ze szkół podstawowych – Kino Bajka
e godz. 9 -11 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 12-13 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 15 -17 – Siatkówka chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 1,2,3 – Hala Zespołu Szkół
e godz. 17 – 19 – Siatkówka chłopców w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6, gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 - 18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

14 lutego, Wtorek
e godz. 12 –14 – Najlepszy przyjaciel” – samochodzik Franek poszukuje prawdziwego przyjaciela. 

Walentynkowe serduszko dla swojego najlepszego przyjaciela – prace plastyczne – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz.11 – Seans filmowy dla młodzieży z gimnazjum – Kino Bajka
e godz. 9- 11 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz.11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 12-13  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz.13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz, 17.30 – godz.19.30 – Siatkówka dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6, gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

15 lutego, Środa
e godz. 12– 14 – „Urodziny” – wyjątkowy dzień samochodzika Franka i jego przyjaciół.

„Dyskusja” – dobre maniery w uroczystościach okolicznościowych – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz.11 – Seans filmowy dla dzieci ze szkół podstawowych – Kino Bajka
e godz. 9- 11 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 12-13  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz.15 - 17 – Siatkówka chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 1,2,3 – Hala Zespołu Szkół
e godz.17 – 19 – Siatkówka chłopców w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6, gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół
e godz.13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

16 lutego, czwartek
e godz.12 – 14 – W „zoo” – niezapomniana wizyta samochodzika Franka w zoo.

Rysujemy zwierzęta jakie spotkał samochodzik Franek – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz.11 – Seans filmowy dla młodzieży gimnazjalnej – Kino „Bajka”
e godz. 9- 11 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 12-13  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 19-20.30 – Siatkówka dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6,  gimnazjalnej i średniej – Hala ZSM
e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

17 lutego, piątek
e godz. 12 – 14 – Straż pożarna” – przygoda samochodziska Franka z wozem strażackim. „Dyskusja” 

– zadania straży pożarnej – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz. 11 – 13 – Zespół „Retro voice” z Gdańska dla podstawówki, czyli karnawałowy szał” – Kino „Bajka”
e godz. 9-12 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN - 12-14 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 12-15 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN  15-17 lat – Hala Zespołu Szkół
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e godz. 17 - 19 – Siatkówka chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6 – Hala Zespołu Szkół
e godz. 19 – 21 – Siatkówka chłopców w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół

e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

18 lutego, sobota
e godz. 9 – 11 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN 5-7 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN 8-9 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 – 17 – Otwarty Turniej MiniSiatkówki

„3” dziewcząt: I i II kl. gimnazjum 

„3” chłopców VI kl szkoły podstawowej i I gimnazjum

„2” III kl. szkoły podstawowej dziewcząt i chłopców;

„2”IV i V kl. szkoły podstawowej dziewcząt i chłopców;

Hala Zespołu Szkół

20 lutego, poniedziałek
e godz. 12 – 14 – „Przygoda w mieście”- samochodzik Franek poznaje inne pojazdy.

Zabawa z plasteliną – robienie różnych modeli samochodowych. – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz. 11 – Seans filmowy dla dzieci ze szkół podstawowych – Kino Bajka
e godz. 9- 11 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 12-13  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 15 - 17 – Siatkówka chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 1,2,3 – Hala Zespołu Szkół
e godz. 17 – 20 – Siatkówka chłopców w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6,  gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

21 lutego, wtorek
e godz. 12 – 14 – Jestem aktorem Hollywood” – samochodzik Franek odkrywa w sobie talent aktorski – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej

e godz. 11 – Seans filmowy dla młodzieży gimnazjalnej – Kino Bajka
e godz. 9- 11   – Zajęcia otwarte z piłki nożnej         10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej         12-13  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 15.45-17  – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN  5 -7 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 17.30 – 19.30 – Siatkówka chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6,  gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem  – Stacja DCW

22 lutego, środa
e godz. 12 -14 – „Na wsi” – wesoła wycieczka samochodzika Franka na wieś. 

Lepimy z plasteliny zwierzęta gospodarskie. – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz. 11 – Seans filmowy dla młodzieży gimnazjalnej – Kino Bajka
e godz. 9- 11 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 12-13  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 15 -17 – Siatkówka chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 1,2,3 – Hala Zespołu Szkół
e godz. 17 – 20 – Siatkówka chłopców w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6,  gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

23 lutego, czwartek
e godz. 12 -14 – „Listonosz” – samochodzik Franek w roli listonosz. 

Wykonujemy kartki pocztowe i piszemy pozdrowienia z ferii. – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz. 11 – Seans filmowy dla młodzieży gimnazjalnej – Kino Bajka
e godz. 9- 11 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej10-11  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 12-13  LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13-15 – Zajęcia otwarte z piłki nożnej 14- 15 LAT – Hala Zespołu Szkół
e godz. 16-17.15 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN  5 -7 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 17.15-18.30 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN  8-9 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 19-20.30 – Siatkówka chłopców w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6, – Hala ZSM
e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

24 lutego, piątek
e godz. 12 -14 – Zakończenie ferii – wystawa wykonanych prac i rozdanie dyplomów – Miejska Biblioteka im. A. Osieckiej
e godz. 11 – Seans filmowy dla dzieci szkoły podstawowej – Kino Bajka
e godz. 15.45-17 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN  8-9 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 17 - 19 – Siatkówka chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6 – Hala Zespołu Szkół
e godz. 19 – 21 – Siatkówka chłopców w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 -18 – Ferie z Wolontariatem – Stacja DCW

25 lutego, sobota
e godz. 9 – 11 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN    5-7 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 11-13 – TURNIEJ „ DZIKICH”  DRUŻYN    8-9 lat – Hala Zespołu Szkół
e godz. 13 – 17
Otwarty Turniej MiniSiatkówki

„3” dziewcząt: I i II kl. gimnazjum 

„3” chłopców VI kl. szkoły podstawowej i I gimnazjum

„2” III kl. szkoły podstawowej dziewcząt i chłopców;

„2”IV i V kl. szkoły podstawowej dziewcząt i chłopców;

Hala Zespołu Szkół
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e Bezpłatne lodowisko

1 lutego otwarto miejskie lodowisko na Wyspie Łososiowej. Or-

ganizatorem zimowej zabawy jest Darłowski Ośrodek Kultury. 

W tym roku, inaczej niż w latach poprzednich, korzystanie z lodo-

wiska jest całkowicie bezpłatne. Brak opłat dotyczy zarówno da-

rłowiaków, jak i wszystkich innych chętnych. 

Wejście dla grup zorganizowanych po uzgodnieniu z prowadzącym

lodowisko.


