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i
nwestorem jest samorząd woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego, w imieniu którego reali-

zuje inwestycję Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie. W przygotowanie inwe-
stycji zaangażowany jest burmistrz
Miasta Darłowo, które w ramach po-
rozumienia z ZZDW opracowało 
i sfinansowało na rzecz inwestora
dokumentację techniczną, dotyczącą
darłowskiego odcinka drogi 203. 

– Nasze działanie znacznie przy-
spieszyło proces przygotowania
oraz doprowadziło do szybkiego
rozpoczęcia wdrażania założeń pro-
jektu – ocenił Arkadiusz Klimowicz.

Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowo-Inżynieryjnego SA z To-
runia. 

Wykonawca ma do końca wrze-
śnia 2018 r. kompleksowo przebu-
dować odcinek drogi ul. o. Tyniec-
kiego o szerokości 7 metrów na
długości 1833 m, odcinek alei Jana

Pawła II i ul. Emilii Plater na dłu-
gości 122 m, a także  odcinek ul. Pu-
łaskiego o długości 45 m. W miejscu
skrzyżowania Alei Jana Pawła II 
i ul. Emilii Plater z ul. o. D. Tyniec-
kiego powstanie rondo o średnicy
24 metrów. Od niego po zachodniej
stronie drogi będzie biegła równo-

legle asfaltowa ścieżka rowerowa o
szerokości 2,5 metra, aż do skrzyżo-
wania z drogą wiodącą do Cisowa.
Ponadto zostanie wybudowany
chodnik z kostki betonowej o szero-
kości 1,5 metra i zainstalowane 
ledowe oświetlenie. Przebudowy-
wany odcinek będzie miał wzmoc-

nioną konstrukcję jezdni i zostanie
poszerzony do normatywnych sze-
rokości, będzie miał przebudowane
skrzyżowania, zjazdy na posesje 
i nowe zatoki autobusowe oraz spo-
walniające wysepki.

Kolejnym etapem przebudowy
drogi wojewódzkiej 203 będzie od-

cinek od granicy miasta Darłowo do
granicy województwa. Obecnie,
zgodnie z informacją z ZZDW, jest
on na etapie projektowania, a jego
rozpoczęcie nastąpić ma już w przy-
szłym roku. 

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach pod-
działania 2.1.1. Regionalna infra-
struktura drogowa. �

LeSzek WaLkieWiCz

Rusza kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku – Darłowo, ul. O. Damiana
Tynieckiego do granicy miasta Darłowa, a następnie dalej w kierunku Ustki do granicy
województwa. Plac budowy przekazano wykonawcy 6 lipca.

Będą pieniądze na budowę
kładki przyrodniczej
Darłówku. Latem przyszłego
roku stanie się ona kolejną
atrakcją turystyczną
naszego miasta.

� Ażurowa kładka na palach będzie
miała długość około 600 metrów – od
przejścia na plażę przy ulicy So-
snowej, które również zostanie prze-
budowane, do terenu dawanej Hy-
drogeobudowy – przejście w ciągu
ulicy Dorszowej. Na jej trasie znaj-
dować się będą dwie platformy wi-
dokowe oraz dwa miejsca do podzi-
wiania i utrwalania w obiektywie
widoków w trakcie spacerów. 
W miejscach widokowych zamonto-
wane zostaną szklane osłony. Całość
konstrukcji zaprojektowana została 
z drewna syntetycznego o szerokość
2,25 m. Bedzie zawieszona nad
wydmą około metra. Kładka będzie
omijać drzewa i chronione rośliny.
Cała trasa podświetlona zostanie
punktowo lampami ledowymi. Na
kładce będą również rozmieszczone
ławki, kosze i dwie lunety. Na po-

czątku i na końcu trasy zamontowane
zostaną info-kioski, dzięki którym tu-
ryści i spacerowicze uzyskają infor-
macje o wydmie, otaczającej przyro-
dzie, występujących na trasie
gatunkach roślin chronionych. Do-
wiedzą się również o występujących
w rejonie przyległym do ścieżki 
i plaży rybach w Morzu Bałtyckim
oraz ptakach i zwierzętach morskich. 

– Nasz projekt został wysoko
oceniony. Zajął szóste miejsce na 20
zgłoszonych i dlatego otrzyma do-
finansowanie w wysokości 55 pro-

cent kosztów – poinformował Sła-
womir Herman z referatu integracji
europejskiej i inwestycji Urzędu
Miejskiego. 

Wartość kosztorysowa projektu
wynosi 3.281.054 zł, natomiast 
oczekiwane wsparcie wyniesie
1804.579,71 złotego.

Jest już pozwolenie na budowę 
i wkrótce ma nastąpić w tej sprawie
podpisanie umowy, a za nią ruszy
inwestycja, której planowany termin
realizacji to lato 2018 roku. �

LeSzek WaLkieWiCz

Kładką nad wydmami 
Laureatem nagrody
literackiej Fala Festiwalu
Media i Sztuka – Darłowo
2017 został Cezary
Łazarewicz. Laureat odebrał
ją osobiście 16 lipca. 

� Nagrodę specjalną imprezy przy-
znano po raz pierwszy w siedmio-
letniej historii festiwalu. To nagroda
w dziedzinie upowszechniania 
i ochrony kultury, za całokształt
działalności, za dorobek kulturalny
na arenie ogólnopolskiej i między-
narodowej.

– Falę Festiwalu Media i Sztuka
otrzymała osoba szczególna.
Znany dziennikarz i publicysta.
Zdobywca m.in. nagrody dzienni-
karskiej MEDIATORY, nomino-
wany w tym roku do Literackiej
Nagrody Nike. To rodowity darło-
wianin, który wielokrotnie mówił 
i pisał o sprawach ważnych, trud-
nych, niełatwych. To ambasador
Darłowa. To jeden z nas i w do-
datku współtwórca festiwalu
Media i Sztuka – podsumowała
Magda Burduk, z Biura Promocji

Miasta Darłowa. Skąd nazwa na-
grody?! 

– Fala – zgodnie z definicją roz-
przestrzenia się w ośrodku lub prze-
strzeni – i jest zjawiskiem często
spotykanym w nadmorskim Dar-
łowie. Stąd nazwa i kształt nagrody
specjalnej – wyjaśnia M. Burduk. �

Cezary na fali 

Fot. Tomasz Keler

Do Cisowa 
bezpieczniej
– także 
rowerem

złotych 
wyniesie koszt 
inwestycji �

7 787 119, 52
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Burmistrz
otrzymał 
absolutorium
23 czerwca, na 40. sesji, radni
udzielili absolutorium burmi-
strzowi arkadiuszowi klimo-
wiczowi za wykonania 
budżetu za 2016 rok. 
Głosowało za tym 11 radnych,
nikt nie był przeciwny, a 2
wstrzymało się od głosu. Arka-
diusz Klimowicz podziękował
radnym Rady Miejskiej, którzy
pozytywnie ocenili jego cało-
roczny wysiłek, przynoszący
dobre rezultaty. Jednocześnie
podziękował swojemu za-
stępcy i wszystkim pracow-
nikom Urzędu Miejskiego,
którzy intensywnie pracują
nad dalszym rozwojem miasta
i poprawą jakości życia miesz-
kańców. Wcześniej sprawoz-
dania finansowe pozytywnie
zaopiniowała Regionalna
Izba Obrachunkowa. Budżet
jest w bardzo dobrej kondycji,
skrupulatnie analizowany 
i umożliwia realizację wielu
zadań – podsumowali kontro-
lerzy. 

Międzynarodowe Jury 
w kopenhadze przyznało
kąpielisku „Darłówko
zachodnie” Błękitną Flagę
na sezon 2017 r. 

� 4 lipca, w obecności koordynatora
krajowego Programu BF – Jarosława
Szczygła, została wciągnięta na
maszt Błękitna Flaga. 

Błękitna Flaga jest międzynaro-
dowym wyróżnieniem przyzna-

wanym kąpieliskom i marinom,
które są zarządzane z troską o od-
działywanie na środowisko natu-
ralne. Powiewająca przez cały sezon
2017 r. na kąpielisku w Darłówku
Zachodnim flaga jest dla wypoczy-
wających nad morzem informacją,
że spełniamy międzynarodowe
standardy związane z jakością
wody, zarządzaniem środowi-
skowym, bezpieczeństwem oraz
edukacją ekologiczną. �

Błękitna flaga nad Darłowem

W Darłowie gościła
delegacja z niemieckiego
miasteczka Brake w Dolnej
Saksonii. Wizyta nie była
kurtuazyjna – Niemcy chcą
nawiązać współpracę 
z naszym miastem.

� Burmistrza Michael Kurz i sekre-
tarz tamtejszego urzędu Uwe Schu-
bert byli zafascynowani naszym mia-
steczkiem i podkreślali jego walory
na każdym kroku – czystość ulic,
placów miejskich chodników, ale
przede wszystkim bogatą, ciągle roz-
wijającą się infrastrukturę drogową.

Burmistrz Miasta pokazał go-
ściom to, z czego miasto może być
dumne – głównie wielość darłow-
skich inwestycji, zrealizowanych 
z funduszy pomocowych.

– Rokowania współpracy mię-
dzynarodowej między naszymi
miastami są obiecujące. Czuć
chemię, którą oba miasta mogą wy-
korzystać – podsumował burmistrz
po spotkaniu w budynku Zarządu
Portu Miejskiego. Darłowo w roz-
mowach reprezentowali: sekretarza
miasta Krzysztof Walkow, Wal-
demar Śmigielski – dyrektora Za-
rządu Portu Darłowo, Arkadiusz
Sip – dyrektora Darłowskiego
Ośrodka Kultury, Zbigniew Miel-

czarski – kierownika referatu
oświaty i Artur Wejnerowski – in-
spektor ds. promocji.

W podziękowaniu za zapro-
szenie włodarz otrzymał wielkofor-
matowe zdjęcie jednego z wiatra-
ków, który mieści się nieopodal fa-
bryki Rugenwalder Muhle, z które-
go właścicielem burmistrz Michael
Kurz jest zaprzyjaźniony, a także
rycinę przedstawiającą 80-metrowy
elewator zbożowy w Brake.

Burmistrz Darłowa wręczył Mi-
chaelowi Kurzowi odlew darłow-
skiego rybaka, kronikę kościoła ma-
riackiego w Darłowie i zestaw
gadżetów promocyjnych Miasta 
Darłowa. �

Niemieckie odwiedziny 

W
lutym 2017 roku do
Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa

Zachodniopomorskiego Arkadiusz
Klimowicz złożył wniosek aplika-
cyjny o dofinansowanie zadania
„Wzrost atrakcyjności turystycznej
parku miejskiego „Wyspa Łoso-
siowa” w Darłowie. Dzięki temu,
że został wysoko oceniony, uzy-
skał dofinansowanie ze środków
UE

Dodatkowo Wyspa Łososiowa
wyposażona zostanie w nowe na-
sadzenia i elementy małej archi-
tektury jak np. rzeźby o tematyce
podkreślającej walory samej
wyspy i otaczającej ją rzeki Wie-

przy oraz Kanału Młyńskiego. Na
kładce, zamontowana zostanie lu-
neta obserwacyjna, a sama kon-
strukcja mostu uzyska podświe-
tlenie ledowe.

Projekt ma również podkreślić

walory przyrodnicze Wyspy Ło-
sosiowej i funkcje związane z roz-
rodczością tej szlachetnej ryby.
Wartość kosztorysowa projektu
wynosi, 3 895 435,69 zł. Miasto
otrzyma wsparcie wysokości 2.142

487 zł co stanowi 55 proc. ogółu
kosztów. Planowane zakończenie
inwestycji koniec lipca 2018.

Projekt będzie realizowany 
w ramach działania „Rozwój za-
sobów endogenicznych – infra-

struktura turystyki aktywnej
będącej produktem turystycznym”,
realizującego cele Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020. �

Most na Wyspę Łososiową 
Budowa mostu pieszo-rowerowego ma podnieść atrakcyjność turystyczną Wyspy Łososiowej i połączyć ją z ul. Lutosławskiego
i terenami sąsiadującymi. Podczas budowy zostanie wykorzystana dawna konstrukcja „kładki kutrowskiej".

złotych wyniesie koszt
inwestycji, ale miasto
otrzyma wsparcie 
wysokości 2.142 487
złotych. �

3 895 435,69 Tak, według projektu, będzie wyglądała nowa atrakcja Darłowa – most na Wyspę Łososiową.

Ks. Krzysztofowi 
Sendeckiemu

dyrektorowi darłowskiego 
Hospicjum im. Biskupa Czesława 

Domina
z powodu śmierci 

MATKI
Wyrazy szczerego współczucia 

Składają
Burmistrz Darłowa 

Arkadiusz Klimowicz 
wraz z pracownikami ratusza

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Darłowie Krystyna Sokolińska 

wraz z radnymi
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Wielkie „Morze Miłości" 
30 lipca, na rynku w Darłowie, po raz piąty Fundacja „Morze Miłości” zorganizowała festyn charytatywny.
zebrano do puszek 21.487,28 zł!

Darłowianie po raz kolejny wspomogli miejscowe hospicjum

O
ficjalnego otwarcia imprezy do-
konała Joanna Klimowicz i przed-
stawiciele Fundacji Charytatywnej

„Morze Miłości”. Wspomagali ich liczni 
wolontariusze oraz organizatorzy stoisk
wystawienniczych. Swoje namioty wysta-
wowo-handlowe z puszkami na datki roz-
lokowali na Placu T. Kościuszki m.in. 
miejscowe Koło Myśliwskie „Odyniec”,
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Wodociągi Miejskie, jednostka straży po-
żarnej, loteria fantowa, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku Powiatu Sławieńskiego, DLGR,
DARLOT i inni. Na festynie nie zabrakło
miejsc, gdzie można było zaspokoić głód 
i pragnienie. Na stoiskach proponowano
pierogi, małosolne ogórki, zupę rybną, kieł-
basę z dzika. Dużym powodzeniem cieszyły
się pyszne ciasta i wyroby cukiernicze. 
Większość radnych, z przewodniczącą RM
Krystyną Sokolińską na czele, kwestowała
zbierając datki na hospicjum do puszek.

Scena przed ratuszem była miejscem,
gdzie występowały zespoły muzyczne i so-
liści oraz licytowano części darów przeka-
zanych przez firmy i osoby prywatne. Ze-
brani na placu mogli usłyszeć Artura
Hamerliga z wokalistką, piratkę i klowna
na szczudłach z Teatru dla dzieci „Obieży-
świat”, zespół folklorystyczny „Wrzosy”.
Aplauzem cieszył się rozrywkowy koncert
Zespołu „Scherzo”, kierowanego przez
Jana Schwarzlose. 

Dużo dzieci pod sceną zgromadziły wy-
stępy przedstawiciela „Animator Team”,
który uczył wykonywania m.in. figur zwie-
rząt ze skręcanych kolorowych balonów
oraz  „Teatru Fantazja”, który porwał dzieci
do wspólnej zabawy. Zespół muzyczny
„Acoustical” dał popis akustycznego rocka.
Grupa, założona w ubiegły roku, występuje
w składzie: Piotr Pancewicz (wokal, tam-
buryno, eggshaker), Andrzej Czajkowski
(gitara akustyczna, stompbox), Tomasz Ra-
dziuk (bas akustyczny). Zespół już na dobre
zadomowił się na pomorskim rynku mu-
zycznym. 

Członkowie darłowskiego koła łowiec-
kiego „Odyniec” zaprezentowali kilka ras
myśliwskich psów m.in. teriery, jamniki,
gończe, wyżły czy posokowce. Ponadto
trójka sygnalistów dała popis granych na
rogach myśliwskich. 

W trakcie festynu zadebiutował, gorąco
oklaskiwany, zespół wokalny Darii Dy-

#
Dochód z festynu zostanie przeznaczony na Dom Hospicyjno-Opiekuńczy
Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie. Patronat Honorowy nad 
festynem objęli: burmistrz Miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz, starosta
sławieński Wojciech Wiśniowski, bp. Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Edward Dajczak, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 
Organizację charytatywnego festynu wsparło 146 firm i osób prywatnych.
Głównymi organizatorami charytatywnego festynu byli członkowie 
zarządu i rady Fundacji Charytatywnej „Morze miłości”: Joanna Klimowicz 
– prezes zarządu, wieprezesi– Danuta Woźniak, ks. Krzysztof Sendecki 
i Czesław Woźniak – skarbnik, o. Damian Basarab – przewodniczący rady 
i jej członkowie: Danuta Puczyńska i Agnieszka Lupke.

dyny – Disco Dance MADERA. Ta utalentowana i przesympa-
tyczna wokalistka ma przed sobą wielką karierę. W przerwie jej
koncertu wodni ratownicy prezentowali zasady ratowania to-
nących i udzielania pierwszej pomocy. Podczas koncertu Zespołu
„5S”z Polanowa deszcz przepłoszył część publiczności. Kulmina-
cyjnym występem w części artystycznej festynu był znakomity
wokal Lidii Kopania – piosenkarki i autorki tekstów oraz finalistki
koncertu Piosenka dla Europy 2009. 

Zapadł już zmrok, gdy ogłaszano główne wygrane (rowery i te-
lewizor) fantowej loterii, w której każdy los był pełny. Festyn za-
kończyła zabawa przy muzyce Marka Wysockiego. Całość, jak
zwykle świetnie prowadził Arkadiusz Sip – dyrektor Darłowskiego
Ośrodka kultury im. L. Tyrmanda.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom i wolontariu-
szom za dary i udzieloną pomoc w organizacji festynu.

LeSzek WaLkieWiCz
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W porcie, na Nabrzeżu
Słupskim, spotkali się
muzycy i miłośnicy muzyki
reggae na Festiwalu
Reggaenwalde. Było to już
ich 9. spotkanie 
� 18 i 19 sierpnia Darłówko było eu-
ropejską stolicą muzyki reggae.
Gwiazdą tegorocznej edycji był
Mike Love. Ten hawajski pisarz pio-
senkarz tworzy reggae na wyspie
Oahu. Bezpośrednio z Darłowa udał
się na festiwal organizowany 
w amerykańskim Oregonie. 

W tym roku czarowały fanów 

i widzów w wieku średnim polskie
zespoły z Radomia, Wrocławia,
Śląska, Zgorzelca, Jawora oraz 
z Niemiec, USA i Anglii.

Ze znawstwem i doświadcze-
niem konferansjerkę Festiwalu po-
prowadzili Daniel Bonzay Frącz
oraz Wojciech Krakowiak (Loku).

Na przestrzeni minionych lat na
darłowskim międzynarodowym 
Festiwalu Reggaenwalde koncerto-
wały kapele z Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Węgier, Izraela 
i cała czołówka tego gatunku mu-
zyki z Polski.

Podczas trwania festiwalu
uczestnicy i widzowie szeroko ko-
rzystali kuchni „Przystanek Bengal”
z wegetariańskim jedzeniem, degu-
stowali zdrowe produkty wyko-
nane z konopi serwowane przez
sąsiadów z Sianowa. 

Tegoroczny Festiwal Reggaen-
walde zorganizowało stowarzy-
szenie Kultura Sztuka Region. 

– Świetny poziom wykonawców
i znakomita atmosfera wśród pu-
bliczności pozwala stwierdzić, że
jest to celna odpowiedź na rosnące
zainteresowanie muzyką reggae 
– podsumował Robert Gorgol, po-
mysłodawca Festiwalu i prezes sto-
warzyszenia KSR.

Silnego wsparcia organizacyj-
nego i logistycznego Festiwalowi
Reggenwalde udzielił Darłowski
Ośrodek Kultury im. L. Tyrmanda.
Impreza odbyła się przy wsparciu
lokalnych firm i instytucji 
z Darłowa, Sławna, Koszalina. Fe-
stiwal został dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Darłowa, Powiatu Sła-
wieńskiego oraz Województwa
Zachodniopomorskiego. �

Darłowo w rytmie reggae 

12 sierpnia Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki komunalnej 
w Darłowie zorganizowało
na Wyspie Łososiowej
rodzinny festyn z okazji
Dnia Wody.

� Miejsce wybrano idealnie, gdyż co
krok widać było jakie korzyści
mamy z wody. Rozpoczęto spły-
wem kajakowym po meandrach
rzeki Wieprzy na trasie Stary
Kraków-Darłowo. Uczestnicy spły-
wu wylądowali na Łososiowej Wy-
spie, gdzie organizatorzy przygoto-
wali niespodzianki i atrakcje. Dla
dzieci przygotowano konkursy
zręcznościowe, słodki poczęstunek,
dmuchane zjeżdżalnie i skocznie. 

Dorośli korzystali z oferty stoisk
gastronomicznych. Wzdłuż brzegu
rzeki Wieprzy pasjonaci wędkar-
stwa łowili ryby. W innym miejscu
młodzi żeglarze halsowali po Wie-
przy na jachtach Optymist. Serię

uśmiechów wywoływał gorąco
oklaskiwany występ cyrku O’Bim-
bolando. 

Na scenie królowała muzyka
rozrywkowa. Porywająco grał ze-
spół Shakin Daddys. Aktywni mieli
niebywałą okazję wziąć udział 
w pokazie ZUMBA FIT. 

Z zaciekawieniem oglądano
wielką wystawę rysunków będących
plonem konkurs „Czyste środo-
wisko – czysta woda”. Biorący udział
w kwizie architektonicznym musieli
odgadnąć na jakiej ulicy znajduje się
prezentowany fragment budynku
oraz jaki sklep lub instytucja znaj-
duję się na parterze tego budynku.

Swoje stoiska na wyspie mieli
m.in. WWF – światowa proekolo-
giczna organizacja propagująca
ochronę ssaków morskich, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, My3koty 
i Psy, OSP z Jeżyczek wraz ze
słynnym Jeżem Stacja  Ratownictwa
Morskiego z pontonem.

L. WaLkieWiCz

Wodny świat 

D
obra współpraca darłow-
skiego samorządu i pry-
watnego operatora zaowo-

cowało instalacją nowoczesnych
kamery HD, transmitujących obraz
do sieci przez całą dobę. Przy apro-
bacie burmistrza, Artur Wejne-
rowski z Biura Promocji Miasta
wraz z informatykami Grzegorzem
Chmieleckim i Pawłem Karskim zre-
alizowali montaż kamer.

Montaż kamery na rynku prze-
biegł sprawnie, dzięki współpracy
urzędu z zarządem wspólnoty 
i dobrą wolą usługodawcy (firma
webcamera.pl). Podobnie było z ka-
merą, na Hotelu Apollo, która ma
już ponad 2 mln wyświetleń. Ta ule-
gała częstym awariom, ze względu
na urządzenie dostępowe, ale pra-
cownicy Urzędu Miejskiego rów-
nież tę kwestie pomogli rozwiązać.

Kłopoty były z kamerami na la-
tarni morskiej, która jest obiektem
Urzędu Morskiego w Słupsku, nad
którym czuwa Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków, zaś wieża 
radarowa przy Hydrobudowie 
w Darłówku Zachodnim to obiekt
Krajowego Systemu Bezpieczeń-
stwa. – Oprócz spełnienia rygory-
stycznych wymagań musieliśmy za-

pewnić stały dostęp kamery do In-
ternetu, który jest wysyłany bezpo-
średnio z latarni drogą radiową.
Uporaliśmy się z tym – mówi Paweł
Karski, informatyk UM.

Kamery służą każdemu, pełniąc
również funkcję monitoringu.
Jednak przede wszystkim spełniają
funkcję promocyjną. Rocznie 
na darmowej transmisji obrazu 
z Darłowa, głównie z Hotelu
Apollo, miasto zyskuję setki ty-
sięcy złotych w ekwiwalencie re-
klamowym (kwocie, którą musia-
łoby zapłacić – dop. red.). Budżet
Biura Promocji na rok 2017 jest ni-
ższy niż 450 tysięcy.

– Tym bardziej ukończenie tego
projektu cieszy, ku radości wszyst-
kich oglądających nasz kurort 
– podsumowuje Artur Wejnerowski
z Biura Promocji Miasta. �

DaRŁOWO
w oku kamer
Już blisko trzy miliony osób obejrzało obraz na żywo emitowany z czterech
kamer zainstalowanych niedawno w Darłowie. 

#Gdzie oglądać
Kamery z 4 lokalizacji w Darłowie:
Hotelu Apollo, darłowskiego
Rynku, Latarni Morskiej i Wieży 
Radarowej można oglądać bezpo-
średnio za pośrednictwem strony
webcamera.pl, lub na stronie 
miejskiej po kliknięciu 
w zakładkę: kamery.

Port & Fish Day – impreza 
w porcie darłowskim 
z pirackimi akcentami
– przyciągnął tłumy
turystów i mieszkańców. 
� Organizatorzy przygotowali im-
prezę w Darłówku Zachodnim, na
końcu ulicy Wilków Morskich – na
terenie nowego basenu rybackiego.
Nie zabrakło iście pirackich atrakcji,

rybactwa, wędkarstwa, żeglarstwa,
flyboardu i chilloutu portowego. A
do tego każdy mógł spróbować na-
szego regionalnego przysmaku –
czyli bałtyckie ryby na wiele spo-
sobów. Szantowo zagrali Handsz-
paki, coverowo – Shakin Daddies i
Acoustical, a na koniec kto chciał
mógł pokręcić się w rytmach Disco
Talizman. �

piracki piknik w porcie
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� Tradycyjnie odbyła się msza
święta w intencji ludzi morza na
pokładzie jednostki PILOT 9, była
parada kutrów po kanale por-
towym, został symbolicznie rzu-
cony wieniec. W paradzie wzięli
udział uczniowie szkółki żeglar-
skiej Darłowo Sail i jacht Marina
Royale Krystiana Paruzela. 

Z ogromnym zainteresowa-
niem wypoczywających w Darło-
wie spotkał się pokaz uczest-
ników parady z JetLife, którzy za-
prezentowali możliwości flybo-

ardu. Turyści, zebrani na nabrze-
żach portowym ,mogli ujrzeć
pokaz akrobacji nad lustrem
wody, możliwy dzięki urządze-
niu do wytworzenia dwóch stru-
mieni wody pod ciśnieniem, które
unoszą sterującą osobę nad po-
wierzchnię wody i pozwalają na
kontrolę toru lotu. 

Przy Hotelu Apollo ratownicy
udzielali cennych porad i przepro-
wadzili mini pokaz pierwszej po-
mocy przedmedycznej. W rolę
króla mórz i oceanów Neptuna 

– wcielił się Dariusz Dziuba. 
Wyśmienitym dodatkiem do tych
atrakcji była dobra muzyka w wy-
konaniu: Scherzo Bis, Artura 
Jończyka, Dariusza Kosa, grupy
Hazes i Acoustical. 

Dzień Morza w Darłowie zor-
ganizowali Piotr Ebel, Wiesław 
Połczyński i przyjaciele Portu 
Darłowo, a wsparcia udzielili: 
Darłowski Ośrodek Kultury 
i Miasto Darłowo. 

M. BURDUk 

Paradny Dzień Morza
25 czerwca, w Porcie Morskim Darłowo, obchodzono Dzień Morza. 

k
omiks o przygodach Kapi-
tana Parawana zawiera
osiem historyjek ukazu-

jących powtarzające się od lat scenki
z polskich plaż. W subtelny sposób
dotyka zjawiska nagminnego,
często niezgodnego z przeznacze-
niem i zastosowaniem, czyli korzy-
stania z parawanów. Wreszcie do-
tyka popularnego od kilku lat
tematu – zakały polskich plaż – par-
waningu. 

Prace nad komiksem prowa-
dziło Biuro Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miejskiego 

w Darłowie we współpracy ze Stu-
diem KOMIKS.PL, które wyryso-
wało historie. Książeczka z przy-
godami Kapitana z Darłowa opa-
trzona została w grę planszową
przewidzianą dla kilku graczy.
Można ją porównać do zorganizo-
wanej w zeszłym roku w Darłowie
olimpiady „Darłowo de Parawa-
nejro”. Najprościej ujmując – zada-
niem gracza jest pokonanie slalomu
parawanowego z przeszkodami na
trasie, by w efekcie dotrzeć do linii
morza, gdzie na mecie oczekuje Ka-
pitan Parawan.

Komiks, z założenia twórców,
ma trafić do wypoczywających 
w mieście Króla Eryka turystów 
i pełnić rolę edukacyjną poprzez
przedstawienie poszczególnych hi-
storii, grę i rodzinną zabawę. Dys-
trybuowany jest poprzez miejskie
centra informacji turystycznej. Trafi
także do ratowników wraz z opa-
skami Kapitana Parawana, które
będzie można nieodpłatnie pobrać
na każdej z ośmiu wież ratowni-
czych kąpieliska Darłówko. Opaski
te mają chronić dzieci przed ewen-
tualnych zagubieniem i pomagać 
w ich odnalezieniu. Na opaskach
znajdują się dwie ramki, które wy-
pełnia rodzic. W pierwszej mar-
kerem należy wpisać imię dziecka,
w drugiej numer telefonu do opie-
kuna malucha. Ponadto każda
opaska opatrzona została w dwa
niezbędne numery telefonów alar-
mowych – 112 oraz 601 100 100
(numer ratunkowy nad wodą).

Kapitan Parawan rozpoczyna
zatem swoją misję. Jest świadom, że
jego zadanie do łatwych nie należy.
Bez wątpienia historie opisane 
w komiksie pojawią się w tym se-
zonie letnim, kolejnym zapewne też.
Kto wie co będzie za dziesięć lat...?
Liczymy na to, że mali Czytelnicy

polubią tego tak naprawdę bardzo
zwykłego bohatera z Darłowa. 
W tej zwykłości i prostocie odnajdą
misję (supermoc), a z czasem sami
jej nabędą i dopomogą w jej peł-

nieniu. Parawaning za 20 lat?... być
może nie...

MaGDa BURDUk
Fot. Daniel Frącz

kapitan Parawan – superbohater polskich plaż 

kOMikS – sposób na edukację
Tym razem kapitan Parawan nie pojawił się na plaży, ale na kartach komiksu. To pomysł Biura Promocji Miasta, które dzięki
takiemu wydawnictwu ma zamiar przekazać treści edukacyjne dzieciom i dorosłym wypoczywającym w Darłowie. 

#
Komiks Kapitan Parawan i gra Parawaning – do pobrania pod adresem:
https://darlowo.pl/pl/?page=do_pobrania 
Przeglądać można 
http://online.fliphtml5.com/avwb/fjdn/#p=1
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Już trzeci rok Miasto
Darłowo jest organizatorem
Darłowskich Wakacji 
z Wolontariatem.  

� Zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
9-14, w siedzibie Darłowskiego Cen-
trum Wolontariatu, przy ul. Bogu-
sława X 28. Biorą w nich udział

dzieci w wieku 6-10 lat, z terenu
miasta Darłowo, które wcześniej za-
pisały się na listę. O uczestnictwie
dzieci w zajęciach decyduje kolejność
zgłoszeń.W tym roku nad dziećmi
czuwa trenerka śmiechoterapii i ani-
matorka Patrycja Szymczewska. 

Podczas wakacyjnych zajęć
dzieci rozwijają twórczą postawę,
zainteresowania oraz uczą się jak
aktywnie i bezpiecznie spędzać
wolny czas. Codzienna dawka
śmiechu i humoru pobudza do kre-
atywnego myślenia, wzmacnia
pewność siebie i wspomaga rozwój
radosnej i optymistycznej postawy. 

Zajęcia finansowane są z Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Darłowo na
rok 2017.

Program zajęć 
obejmuje:

artystyczne poniedziałki: dzieci
wykonują prace artystyczne np. bi-
żuterię. 

Naukowe wtorki – to dzień eks-
perymentowania i odkrywania ta-
jemnic nauki. 

Sportowe środy – to ruch, taniec
i wszelka aktywność fizyczna. 

Podróżnicze czwartki – to zwie-
dzanie i odkrywanie zakątków Na-
szego miasta.

Smaczne piątki – dzieciaki sa-
modzielnie przygotowują zdrowe 
i smaczne przekąski.   

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych oraz tych
którzy się jeszcze wahają.

Przyjdźcie i przekonajcie się, że
wakacje w mieście nie muszą być
nudne! �

Darłowskie Wakacje 2017 z Wolontariatem 

#
Zapisy w godz. 9-17 
u Patrycji Szymczewskiej 
(tel. 661 563 151 – można również
poprzez sms) lub na 
kreatorkausmiechu@gmail.com

P
odczas Festynu przepro-
wadzono zbiórkę pu-
bliczną na zakup kompu-

tera stacjonarnego oraz doposażenie
sal do pracy z osobami niepełno-
sprawnymi w Dziennym Ośrodku
Rehabilitacyjno-Terapeutycznym 
w Darłowie. 

Imprezę, która cieszyła się
wielkim zainteresowaniem wśród
mieszkańców i przybyłych nad
morze turystów, prowadzili dzien-
nikarze Radia Ziemi Wieluńskiej.
Dla najmłodszych przygotowa-
nych było wiele oryginalnych
atrakcji, np. strażacki tor prze-

szkód, zabawa w pianie, przeja-
żdżki końmi, motocyklami, pusz-
czano mega wielkie bańki my-
dlane, zorganizowano warsztaty
baloniarskie. 

Przedstawiciele Fabryki Domów
Mobilnych i Szkieletowych Lark 
Leisure Homes Sp. z o.o. przepro-
wadzili Rodzinny Konkurs Archi-
tektoniczno-Konstrukcyjny. Na-
grodą był weekend w Centrum
Zdrowia i Wypoczynku „Jantar” 
w Darłówku Zachodnim. 

Uczestniczący w Festynie mogli
dokładnie obejrzeć specjalistyczne
samochody służb mundurowych. 

Ratownicy morscy zapewnili
przejażdżki łodzią ratunkową po
rzece Wieprzy. Nasi podopieczni,
którzy poruszają się na wózkach
byli również jej pasażerami. 

Odbywały się konkursy i loteria,
w której głównymi wygranymi były
3 rowery. 

Podziwialiśmy występy dziecię-
cych i młodzieżowych grup tanecz-
nych. Energetyczna zumba porwała
do zabawy młodszych i starszych.
Wysłuchaliśmy występu utalento-
wanej Gabrysi Chojnackiej. Podczas
wieczornego koncertu Bartosza 
Jagielskiego padał deszcz, jednak
fanów muzyki pop nie zniechęciło
to do uczestnictwa w dalszej za-
bawie. 

 Festyn dofinansowano ze
środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich. �

4. Letni Festyn Rodzinny na rzecz DORT

Bawiąc pomagają 
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny zaprosił już po raz czwarty na Wyspę Łososiową w Darłowie na festyn rodzinny. Deszczowa
aura nie była przeszkodą do wspaniałej zabawy. To była wspaniała impreza, z mnóstwem atrakcji, a przyświecał jej szczytny cel.

#
Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w nasze działania 
i swoim wsparciem umożliwili 
realizację tego letniego 
wydarzenia. To dzięki Państwa 
zaangażowaniu i energii możemy
uznać Festyn za wyjątkowo udany.
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Nowy trotuar 
przy ulicy 
królewskiej 

W Darłowie przy ulicy królowej
Jadwigi, w ramach remontu, 
wykonano chodnik z kostki 
betonowej, wraz z zatoczką przy-
stankową.
Koszt inwestycji to 56 tys. zło-
tych. W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa osobom wsiada-
jącym i wysiadającym przy
zatoczce zostanie ustawiona
wiata przystankowa za 5806
zł. Ponadto zostaną zamonto-
wane dwie ławki.

Budują
chodnik 
przy Księżnej
zofii
� W dużym stopniu zaawansowane
są prace inwestycyjne przy bu-
dowie obustronnego chodnika 
w Darłowie przy ulicy księżnej
Zofii. Chodnik o szerokości 2 me-
trów jest wykonywany wraz ze
zjazdami z kostki betonowej. Za-
kończenie prac planuje się na po-
czątek września 2017. 

Koszt budowy obustronnego
chodnika na długości około 200 
metrów wynosi 313 tys. złotych. �

awaria roweru w trasie
darłowianom już
niestraszna. Na placu
Tadeusza kościuszki 
w Darłowie stanęła właśnie
pierwsza z czterech
samoobsługowych stacji
naprawy rowerów
sfinansowana z budżetu
obywatelskiego. 

� W każdej stacji znajdziemy 
między innymi: wkrętak płaski,
TORX T25, klucz nastawny, k.
płaski, zestaw imbusów, łyżki do
opon, pompkę z adapterem. 

– Pozostałe lokalizacje to: teren

przy latarni morskiej, obok
urządzeń siłowni zewnętrznych,
marina jachtowa przy ul. Conrada
oraz okolice sklepu „Bato” (ciąg
handlowy pomiędzy ul. H. Wie-
niawskiego, a M. Curie-Skłodow-
skiej – informuje pomysłodawca
projektu Sławomir Herman.

Stacje montowane są w ramach
realizacji projektu „Napraw sam
swój rower – montaż czterech 
samoobsługowych, bezpłatnych
stacji napraw rowerów w Darło-
wie”.

To kolejna już inwestycja reali-
zowana w ramach budżetu obywa-
telskiego na rok 2017. �

Uliczny serwis
dla rowerzystów

z
łożyła ją firma „Krężel”
Sp. z o.o. z Kobylnicy,
której cena brutto wynosi

1.569.149,92 złote. Firma zapewnia,
że spełni stosunkowo krótki
termin budowy ulicy, który ma za-
kończyć się do 15 listopada 2017
roku. Daje też gwarancję jakości
na 7 lat. Na realizację zmówienia
samorząd zagwarantował w bu-

dżecie miasta 1,6 miliona złotych.
3 lipca, w siedzibie Urzędu

Gminy Darłowo, przy ul. Dąbrow-
skiego właśnie, w obecności wójta
gminy Radosława Głażewskiego,
burmistrza Darłowa Arkadiusza
Klimowicza, przedstawicieli firmy
Krężel i osób odpowiedzialnych za
projekt, podpisano umowę na reali-
zację inwestycji. �

Umówili się 
na przebudowę
19 czerwca, po otwarciu zgłoszeń na przetarg
nieograniczony na przebudowę ulicy Jana
Henryka Dąbrowskiego w Darłowie okazało się, 
że na realizację tej potrzebnej inwestycji
wpłynęła jedna oferta. 

Ulica
jak
nowa 
19 czerwca 
w Darłówku 
zachodnim doko-
nano odbioru
technicznego za-
kończenia budowy
ulicy Zygmunta III
Wazy. Ulicę wraz 
z odwodnieniem
nawierzchni i le-
dowym oświetle-
niem wykonano 
z kostki beto-
nowej kosztem
238 620 złotych.

W OBiekTyWie

Przed sezonem letnim 
w kilku miejscach 
na plaży pojawiły się
drewniane chodniki
umożliwiające osobom
niepełnosprawnym dotarcie
nad brzeg morza.

� Koszt dostosowania przejść na
plażę do potrzeb osób niepełno-
sprawnych wyniósł 36.560,75 zło-
tych brutto, za które kupiono ele-
menty drewnianego chodnika
plażowego o łącznej długości 190

metrów. Chodniki te ułożono w na-
stępujących miejscach:

– na plaży zachodniej (przejście
na plażę nr 1 przy tzw. Hydrobu-
dowie oraz przejście na plażę nr 4
przy ul. Józefa Muchy;

– na plaży wschodniej (przejście
na plażę nr 10 przy tzw. Patelni.

Przy okazji oznakowano za-
równo na plaży zachodniej jak 
i wschodniej miejsca, gdzie kończy
się plaża należąca do miasta 
Darłowa oraz gdzie się zaczyna
plaża należąca do Gminy Darłowo. �

Niepełnosprawni
dotrą na plażę 
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C
zterodniowy festiwal rozpoczął się koncertem
orkiestry Filharmonii Koszalińskiej w na-
miocie na plaży wschodniej w Darłówku.

Po zakończeniu koncertu miało mieć miejsce spo-
tkanie z byłym prezydentem RP i Honorowym Oby-
watelem Miasta Darłowa Lechem Wałęsą. Z przy-
czyn zdrowotnych laureat Nagrody Nobla nie mógł
w nim uczestniczyć, ale wieczorem, niejako w za-
stępstwie, doszło do spotkania z jego synem Jaro-
sławem Wałęsą – posłem na Sejm RP i europosłem. 

Równolegle w kinie „Bajka” odbyło się wspo-
mnieniowe spotkanie o Wojciechu Młynarskim. Po
spotkaniu odbył się koncert zatytułowany „Woj-
ciech Młynarski – Piosenka to forma magiczna”. 

Dzień drugi
Drugi dzień Festiwalu Media i Sztuka sprawił, że

Darłowo zmieniło się w jedną wielką scenę pełną
wydarzeń ze świata sztuki i mediów.

W południe nastąpiło otwarcie wystawy zatytuło-
wanej The Best of Sawka. Henryk Sawka znany 
satyryk, rysownik i ilustrator zaprezentował na niej 
80 prac satyrycznych.

Na scenach festiwalowych prowadzono wiele cie-
kawych rozmów. 

Prof. Jerzy Bralczyk z Michałem Ogórkiem pod
wspólnym tytułem „Co tu gadać!” mówili o trudno-
ściach z porozumiewaniem się Polaków i o tym, że
przestajemy ze sobą rozmawiać. 

Z okazji 20-lecia Nobla dla Wisławy Szymborskiej
z Michałem Rusinkiem – sekretarzem poetki – rozma-
wiała dziennikarka Justyna Sobolewska.

W Terminalu Odpraw Pasażerskich w Darłówku
zachodnim otwarto wystawę czarnobiałych zdjęć
Edwarda Grzegorza Funke, ukazującą znane osoby 
z poprzednich Festiwali. 

W godzinach wieczornych miało miejsce Szkło kontak-
towe na żywo z Darłowa przeprowadzone przez TVN24.

Trzeci dzień 

Rozpoczęto go w hali festiwalowej debatą poli-
tyczną pod nazwą Drugie Śniadanie Mistrzów.

Dyskusję na aktualne tematy polityczne nagry-
waną przez TVN24 poprowadził redaktor 
Marcin Meller. Wzięli w niej udział m.in. Michał
Ogórek prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Pszoniak, 
Justyna Sobolewska – dziennikarka tygodnika Poli-
tyka.

Z okazji 60 lat „Polityki” dwie godziny Marcin
Meller rozmawiał z redaktorem naczelnym „Polityki”
Jerzym Baczyńskim i publicznością na aktualne te-
maty związane ze skutkami działalności polskich po-
lityków w kraju i zagranicą.

Dużym powodzeniem i owacją na stojąco cieszył
się recital Aloszy Awdiejewa. W cyklu „Muzyka du-
żego ekranu” dziennikarz radiowy Paweł Sztompke
przedstawił największe przeboje muzyki filmowej.

Sporą liczbę publiczności zgromadziło spotkanie z ak-
torem teatralnym, filmowym i telewizyjnym Janem
Nowickim.

Wieczorem, tym razem bez udziału publiczności,
wyemitowano na żywo „Szkło kontaktowe” 
z Darłowa.

Czwarty dzień

W ostatni dzień wielka liczba widzów przysłuchi-
wała się rozmowie z Ludwikiem Dornem, który 
wypowiadał się na aktualne tematy polityczne 
i udzielał odpowiedzi na pytania.

Honorowy Obywatel Miasta Darłowa pisarz Marek
Krajewski mówił o sekretach konstrukcji fabuły i pi-
sania powieści kryminalnych. Nowy kryminał Marka
Krajewskiego pt. „Mock ludzkie zoo” ukazał się 23
sierpnia.

Aktorka Anna Seniuk mówiła o swej karierze, ro-
dzinie, chorobie i nowej biograficznej książce „Anna
Seniuk. Nietypowa baba jestem”. 

Tegoroczny Festiwal zakończył tradycyjnie już
benefis – tym razem jednego z najbardziej uznanych
polskich rysowników satyrycznych – Henryka
Sawki. W benefisie udział wzięli: prof. Jerzy Bral-
czyk, Alosza Awdiejew, Wojciech Pszoniak, Karolina
Sawka, Krzysztof Baranowski, Olek Różanek. 

Siódmy Festiwal Media i Sztuka przeszedł do hi-
storii. Wzięło w nim udział ponad 50 znakomitych
gości ze świata kultury, filmu, radia, telewizji, foto-
grafii artystycznej, pisarzy, dziennikarzy, aktorów,
muzyków. �

Oficjalnego otwarcia tegorocznego Festiwalu Media i Sztuka, 13 lipca, dokonali elżbieta karlińska
zastępca burmistrza Darłowa i starostwa sławieński Wojciech Wiśniowski.

7. Festiwal Media 
i Sztuka w Darłowie 
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C
zterodniowy festiwal rozpoczął się koncertem
orkiestry Filharmonii Koszalińskiej w na-
miocie na plaży wschodniej w Darłówku.

Po zakończeniu koncertu miało mieć miejsce spo-
tkanie z byłym prezydentem RP i Honorowym Oby-
watelem Miasta Darłowa Lechem Wałęsą. Z przy-
czyn zdrowotnych laureat Nagrody Nobla nie mógł
w nim uczestniczyć, ale wieczorem, niejako w za-
stępstwie, doszło do spotkania z jego synem Jaro-
sławem Wałęsą – posłem na Sejm RP i europosłem. 

Równolegle w kinie „Bajka” odbyło się wspo-
mnieniowe spotkanie o Wojciechu Młynarskim. Po
spotkaniu odbył się koncert zatytułowany „Woj-
ciech Młynarski – Piosenka to forma magiczna”. 

Dzień drugi
Drugi dzień Festiwalu Media i Sztuka sprawił, że

Darłowo zmieniło się w jedną wielką scenę pełną
wydarzeń ze świata sztuki i mediów.

W południe nastąpiło otwarcie wystawy zatytuło-
wanej The Best of Sawka. Henryk Sawka znany 
satyryk, rysownik i ilustrator zaprezentował na niej 
80 prac satyrycznych.

Na scenach festiwalowych prowadzono wiele cie-
kawych rozmów. 

Prof. Jerzy Bralczyk z Michałem Ogórkiem pod
wspólnym tytułem „Co tu gadać!” mówili o trudno-
ściach z porozumiewaniem się Polaków i o tym, że
przestajemy ze sobą rozmawiać. 

Z okazji 20-lecia Nobla dla Wisławy Szymborskiej
z Michałem Rusinkiem – sekretarzem poetki – rozma-
wiała dziennikarka Justyna Sobolewska.

W Terminalu Odpraw Pasażerskich w Darłówku
zachodnim otwarto wystawę czarnobiałych zdjęć
Edwarda Grzegorza Funke, ukazującą znane osoby 
z poprzednich Festiwali. 

W godzinach wieczornych miało miejsce Szkło kontak-
towe na żywo z Darłowa przeprowadzone przez TVN24.

Trzeci dzień 

Rozpoczęto go w hali festiwalowej debatą poli-
tyczną pod nazwą Drugie Śniadanie Mistrzów.

Dyskusję na aktualne tematy polityczne nagry-
waną przez TVN24 poprowadził redaktor 
Marcin Meller. Wzięli w niej udział m.in. Michał
Ogórek prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Pszoniak, 
Justyna Sobolewska – dziennikarka tygodnika Poli-
tyka.

Z okazji 60 lat „Polityki” dwie godziny Marcin
Meller rozmawiał z redaktorem naczelnym „Polityki”
Jerzym Baczyńskim i publicznością na aktualne te-
maty związane ze skutkami działalności polskich po-
lityków w kraju i zagranicą.

Dużym powodzeniem i owacją na stojąco cieszył
się recital Aloszy Awdiejewa. W cyklu „Muzyka du-
żego ekranu” dziennikarz radiowy Paweł Sztompke
przedstawił największe przeboje muzyki filmowej.

Sporą liczbę publiczności zgromadziło spotkanie z ak-
torem teatralnym, filmowym i telewizyjnym Janem
Nowickim.

Wieczorem, tym razem bez udziału publiczności,
wyemitowano na żywo „Szkło kontaktowe” 
z Darłowa.

Czwarty dzień

W ostatni dzień wielka liczba widzów przysłuchi-
wała się rozmowie z Ludwikiem Dornem, który 
wypowiadał się na aktualne tematy polityczne 
i udzielał odpowiedzi na pytania.

Honorowy Obywatel Miasta Darłowa pisarz Marek
Krajewski mówił o sekretach konstrukcji fabuły i pi-
sania powieści kryminalnych. Nowy kryminał Marka
Krajewskiego pt. „Mock ludzkie zoo” ukazał się 23
sierpnia.

Aktorka Anna Seniuk mówiła o swej karierze, ro-
dzinie, chorobie i nowej biograficznej książce „Anna
Seniuk. Nietypowa baba jestem”. 

Tegoroczny Festiwal zakończył tradycyjnie już
benefis – tym razem jednego z najbardziej uznanych
polskich rysowników satyrycznych – Henryka
Sawki. W benefisie udział wzięli: prof. Jerzy Bral-
czyk, Alosza Awdiejew, Wojciech Pszoniak, Karolina
Sawka, Krzysztof Baranowski, Olek Różanek. 

Siódmy Festiwal Media i Sztuka przeszedł do hi-
storii. Wzięło w nim udział ponad 50 znakomitych
gości ze świata kultury, filmu, radia, telewizji, foto-
grafii artystycznej, pisarzy, dziennikarzy, aktorów,
muzyków. �

Oficjalnego otwarcia tegorocznego Festiwalu Media i Sztuka, 13 lipca, dokonali elżbieta karlińska
zastępca burmistrza Darłowa i starostwa sławieński Wojciech Wiśniowski.
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3104 widzów obejrzało
projekcje filmowe w ramach
17. Festiwalu Filmów
Skandynawskich 
w Darłowie.

� Od 17 do 23 lipca, w kinie Bajka 
w Darłowie, podczas 17. Festiwalu

Filmów Skandynawskich można
było zobaczyć blisko 30 projekcji ad-
resowanych do widzów praktycznie
w każdym wieku. Wyświetlono 11
filmów fabularnych, 5 dokumental-
nych i 14 dla dzieci.

Tegorocznej edycji festiwalu
przyświecały dwie myśli prze-

wodnie związane z obecną sytuacją
na świecie. Pierwsza to taka, że
gdzieś całkiem blisko nas od wielu
lat toczy się wojna. Dlatego pierw-
szego dnia 17. FFS pokazano trzy
dokumenty przedstawiające serię
portretów afgańskich dzieci z Ka-
bulu i ich życia w cieniu wojny, po-
chodzące z zasobów Duńskiego In-
stytutu Kultury „Wiara, Nadzieja,
Afganistan” (Tro Håb Afghanistan,
reż. Jens Pedersen, Dania 2013). Nie-
wątpliwie ważnym filmem był
także wielokrotnie nagradzany do-
kument Ostatni w Aleppo (reż. Firas
Fayyad, Steen Johannessen), przed-
stawiający pracę wolontariuszy Bia-
łych Hełmów, którzy przeszukują
gruzy zniszczonego syryjskiego
miasta, w poszukiwaniu żywych
osób. To także jedyna projekcja fe-
stiwalowa, na którą można było do-
browolnie zakupić bilet i tym
samym wesprzeć działania Polskiej
Akcji Humanitarnej w Syrii. Dobro-

wolne datki wyniosły 530 złotych.
Wszystkim festiwalowym widzom,
którzy kupili bilet na ten film 
– dziękujemy.

Druga myśl przyświecająca 17
FFS to natura, której człowiek po-
trzebuje, bo bez niej nie przetrwa, 
a mimo to ją niszczy. Na zakoń-
czenie Festiwalu zaprezentowa-
liśmy multimedialny projekt po-
święcony przyrodzie i ginącemu 
pięknu natury – widowiskowy kon-
cert Björk: Biophilia Live (reż. Nick
Fenton, Peter Strickland, Koncert,
Wielka Brytania 2014 r.). 

Rekord frekwencji pobiła naj-
nowsza duńska komedia krymi-
nalna pt. „Małżeńskie porachunki”
(Dræberne fra Nibe) w reżyserii Ole
Bornedala  z udziałem Marcina Do-
rocińskiego, którą obejrzało 252 wi-
dzów. Będzie ją można obejrzeć po-
nownie w naszym kinie w sierpniu.

W konkursie na aktywnego
widza Festiwalu Filmów Skandy-

nawskich bezkonkurencyjnie wy-
grała Danuta Grywińska, która jako
jedyna zobaczyła wszystkie pro-
jekcje festiwalowe i tym samym
stała się szczęśliwą posiadaczką 
vouchera na rejs do Skandynawii
ufundowanego przez firmę Unity
Line. 

Pozostali najbardziej aktywni 
widzowie zostali wyróżnieni 
książkami, ufundowanymi przez
Wydawnictwo Poznańskie oraz
Wydawnictwo Ene Due Rabe.

17. Festiwalowi Filmów Skandy-
nawskich w Darłowie towarzyszyła
wystawa Duńskiego Instytutu Kul-
tury przedstawiająca ilustracje Jana
Marcina Szancera i innych polskich
ilustratorów do baśni Jana Chry-
stiana Andersena

Wszystkie projekcje odbyły się
bezpłatnie, a Festiwal został zreali-
zowany przy wsparciu Polskiego
Instytuty Sztuki Filmowej. 

MaGDa CiCHOCka

RekORDOWy FeSTiWaL 

Na tegorocznym 44. Festiwalu
kultury Młodzieży Szkolnej 
w kielcach darłowski zespół
taneczny zdobył srebrną 
i brązową „Jodłę”.
� To wielki sukces naszej uzdol-
nionej młodzieży, tym bardziej, że
w tegorocznej edycji Festiwalu
wzięło udział ponad 900 młodych
artystów – tancerzy, instrumentali-
stów, wokalistów – z Polski,
Ukrainy, Armenii i z Kanady. 

Zespół prowadzony przez 
Dariusza Chimko zdobył dwie sta-
tuetki: „Srebrną Jodłę” w kategorii 
inscenizacje taneczne (13-16 lat),
„Złotej Jodły” nie przyznano oraz
„Brązową Wychowawczą”.

Nasze tancerki ze Studia Ta-
neczno – Wokalnego „Revoltade”
przy darłowskim Ośrodku Kultury
im. Leopolda Tyrmanda ćwiczą już
od 5 lat. Za układ taneczny o tema-
tyce morskiej uznano ich za naj-

lepszy zespół w Polsce w swojej
grupie wiekowej.  

Festiwal to nie tylko rywalizacja
na scenie, ale także czas na naukę,
Każdego festiwalowego dnia odby-
wały się warsztaty i koncerty.
Uczestnicy szlifowali swoje umie-
jętności pod okiem konsultantów
artystycznych, prezentowali swój
dorobek artystyczny.  

Gratulujemy sukcesu naszym
młodym tancerkom! �

Revoltade wytańczyło
dwie „Jodły”

D
ofinansowanie było mo-
żliwe, ponieważ Woje-
wódzki Urząd Pracy po-

zytywnie ocenił projekt złożony
przez burmistrza Darłowa na kon-
kurs Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014 – 2020 

Program realizowany będzie od
września 2017 do czerwca 2019 r. 
w Technikum Urządzeń i Sys-
temów Energetyki Odnawialnej 
w Darłowie. Uczestniczyć w nim
będą uczniowie I i II klasy tech-
nikum (5 dziewcząt i 19 chłopców)
oraz trójka nauczycieli. Przepro-
wadzona w szkole diagnoza wy-
kazała zapotrzebowanie na okre-
ślone działania, warunkujące
skuteczność kształcenia zawodo-
wego w szkole. Dzięki temu
uczniowie będą mogli odbywać
praktyki zawodowe bezpośrednio

u pracodawców. Zaplanowano ko-
rzystanie z profesjonalnego do-
radztwa edukacyjno-zawodowego,
pozwalającego na zdiagnozowanie
umiejętności i zainteresowań
uczniów. Uczniowie będą też
mogli zdobyć dodatkowe upraw-
nienia i kwalifikacje, wykraczające
poza program szkolny, a ułatwia-
jące znalezienie zatrudnienia. 

W ramach projektu zorganizo-
wane zostaną staże dla uczniów 
w wymiarze 450 godzin na osobę.
Projekt zakłada współpracę z Poli-
techniką Koszalińską i pracodaw-
cami, u których uczniowie będą re-
alizować staże. Dzięki realizacji
projektu darłowskie Technikum
zostanie wyposażone w maszyny 
i urządzenia gwarantujące po-
wstanie nowoczesnej i dostoso-
wanej do najwyższych standardów
nauczania w zawodzie technika

urządzeń i systemów OZE bazy
dydaktycznej, co zwiększy ich
kompetencje i kwalifikacje.

Technikum Urządzeń i Sys-
temów Energetyki Odnawialnej 
w Darłowie powstało w 2016 r. 
w odpowiedzi na dynamicznie roz-
wijający się rynek energii odna-
wialnej, wzrastającej liczby inwestycji
związanych z OZE, jak również 
zainteresowania takim kierunkiem
nauczania wśród młodzieży.

Projekt wpisuje się w rozwój
OZE na terenie województwa za-
chodniopomorskiego, koncentruję
się bowiem na przygotowaniu wy-
kwalifikowanych kadr do zajmo-
wania się montażem i eksploatacją
systemów OZE. 

Wartość projektu to 1 058 124,66
zł, a wkład własny Miasta Darłowa
wyniesie 106 560 zł.

L. WaLkieWiCz

Dodatkowe pieniądze 
na oświatę 
Ponad milion złotych uzyskał samorząd Miasta Darłowa na m.in. dodatkowe zajęcia, praktyki zawodowe, pozwalające zdobyć
nowe kwalifikacje uczniom Technikum Urządzeń i Systemów energetyki Odnawialnej. 

Uczniowie mają zajęcia z wykładowcami Politechniki Koszalińskiej.
Lekcja z profesorem Robertem Sidełko.

Zespół wystąpił w składzie: Magdalena Zawadzka
(liderka), Maja Ciach, Weronika Dudek, Dominika
Fiedorowicz, Zuzanna Mickiewicz, Amelia Sien-
kiewicz,  Aleksandra Smętek, Roksana Synakie-
wicz,  Patrycja Tarnionek, Emilia Wawrzyniak, Ewa
Wejman,  Ewa Ziółkowska. 
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D
arłowianki szły trasą nr 2,
która wiodła z Koło-
brzegu, przez Darłowo, aż

do Ustki. Ogólnopolska akacja pro-
filaktyczna polegała na tym, że 35 
zespołów wyruszyło w siedmio-
dniowy marsz, który wiódł ob-
wodem, granicami Polski. Uczest-
nicy marszu to osoby dotknięte
chorobami nowotworowymi, ich
rodziny, przyjaciele i osoby wspie-
rające, które podczas wędrówki
mówiły o tym, że lepiej zapobiegać
niż leczyć. Marszem – Onkomar-
szem, chcąc zwrócić uwagę na to,
że nasze zdrowie jest ważne, że na-

leży o siebie dbać i nie ignorować
niczego co zdrowia i samopoczucia
dotyczy.

W Darłowie, na mecie jednego 
z odcinków z uczestniczkami spo-
tkali się: Arkadiusz Klimowicz 
– burmistrz Darłowa i radny Rady
Miejskiej Paweł Breszka. Natomiast 
pracownicy Biura Promocji i Ko-
munikacji Społecznej w Darłowie
pożegnali uczestniczki marszu
przekazując koszulkę Kapitana 
Parawana, koronę i berło – jak na
miasto królewskie przystało – oraz
z ostrożności peleryny przeciw-
deszczowe – życząc dobrej pogody,

wspaniałych nastrojów i uśmiechu
na twarzy.  

Rak to nie wyrok. Wiele z tych
osób, które wyruszyły w trasę się 
o tym przekonało. Bez wątpienia
każda z nich, poprzez doświad-
czenie posmakowała innego
smaku życia. Być może odkryła
drugie – takie stwierdzenie często
w kontaktach z osobami z onko-
logicznym doświadczeniem
pada.

Darłowskim Amazonkom gratu-
lujemy podjęcia wyzwania. 

M. BURDUk 

amazonki z Darłowa uczestniczyły w ogólnopolski OnkoMarsz 

Pokonują własne granice 
25 czerwca, w tygodniową, pieszą podróż wzdłuż granic Polski, wystartowały członkinie darłowskiego klubu amazonek.
Darłowianki włączyły się w ogólnopolską akcję profilaktyczną OnkoMarsz 2017. 

1 sierpnia Darłowo uczciło
pamięć i oddało hołd
bohaterom Powstania
Warszawskiego. 

� Do siedziby władz miasta przy-
byli kombatanci, na czele z porucz-
nikiem Kazimierzem Kuligowskim,
pseudonim „Wiesiek”, żołnierzem
Powstania Warszawskiego i zapro-
szeni goście.  

Duży udział w zorganizowaniu
uroczystości mieli harcerze z 13.
Darłowskiej Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej ZHP Szare
Szeregi im. Rudego, działającej
przy Miejskim Gimnazjum im. Sta-
nisława Dulewicza, pod przewod-
nictwem drużynowego podharc-
mistrza Artura Hamerlinga.
Harcerze recytowali wiersze
Krzysztofa Kamila Baczyńskiegio 
i śpiewali pieśni powstańcze, 
a druh drużynowy przypomniał
najważniejsze fakty z Powstania
Warszawskiego. Z kwiatami i fla-

gami przybyli uczniowie ZSS 
z Darłówka, a z dobrym słowem 
o. Damian Besarab. O godz. 17, 
w godzinie „W”, wszyscy wyszli
przed darłowski ratusz, gdzie przy
wyciu ryku syren puszczono flary,
wywieszono okolicznościowy
baner i złożono hołd bohaterom
Powstania Warszawskiego. 

Burmistrz  Arkadiusz Klimowicz
podkreślił znaczenie tego bohater-
skiego zrywu oraz przeprowadził
długi wywiad z Kazimierzem Kuli-
gowskim, który początkowo jako
łącznik, a następnie z bronią w ręku
walczył z okupantem o wolną i de-
mokratyczną Polskę.  

Na zakończenie   uroczystej  wie-
czornicy gospodarz miasta Arka-
diusz Klimowicz uhonorował da-
rłowskich kombatantów okoliczno-
ściowymi medalami wybitymi
przez Urząd Miejski z okazji 
705-lecia II lokacji Darłowa.  

Spotkanie zakończyło się odśpie-
waniem hymnu państwowego. �

73. rocznica Powstania Warszawskiego 

Darłowo pamięta!

(Za)działają 
lokalnie 
Dostali dotacje i zrealizują swoje
pomysły w ramach Działania Lo-
kalnego
W środę, 5 lipca w siedzibie
Darłowskiego Centrum Wolon-
tariatu zainaugurowano 
X edycję Programu Działaj 
Lokalnie Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności w po-
wiecie sławieńskim. Z 17
wniosków jakie zostały złożo-
ne przyznano 10 dotacji 
na łączną kwotę 55.006,08 zł
z tego:
– 3 dotacje dla Gminy Miasto 
Darłowo
– 4 dotacje dla Gminy Darłowo
– 2 dotacje dla Gminy Sławno

– i 1 dotacja dla Gminy Posto-
mino.
Społeczne projekty w ramach
Działania Lokalnego w Darło-
wie realizować będą: Stowarzy-
szenie My 3. Koty i Psy, Zespół
Szkół Morskich oraz Dort Da-
rłowo.
X edycję Programu Działaj Lo-
kalnie wspierają: Fabryka
Domów Mobilnych LARK,
Stocznia Darłowo, MV BUS,
MPGK Darłowo, GZUP, BBS 
Darłowo, BS Sławno, OW Róża
Wiatrów i Cztery Pory Roku.
Grantobiorcom gratulujemy 
i życzymy powodzenia w urze-
czywistnianiu swoich pomy-
słów, które wzbogacają za-
równo nasze przestrzenie i
środowiska – jak i nas samych.

� Problem bezdomności jest te-
matem wciąż żywym, ponieważ
schroniska pękają w szwach.
Jedną z przyczyn tego problemu
jest  rozmnażanie zwierząt do-
mowych. Nie każde nowo naro-
dzone zwierzę znajduje dobry
dom i przekazywane jest w dobre
ręce. Większość z nich trafia, nie-
stety, na ulicę lub co gorsze są za-
bijane. 

– Niekontrolowany wzrost po-
pulacji można jednak ograniczać
poprzez zabiegi sterylizacji i ka-
stracji zarówno zwierząt bez-
domnych jak i domowych, co 
w bardzo dużym stopniu ogra-
niczy wzrost liczebności nie-
chcianych zwierząt. To było
głównym celem programu zgło-
szonego do konkursu przez nasze
stowarzyszenie – wyjaśnia Beata
Bral-Spodyniuk. 

Umowę na realizację projektu 
i dotację w kwocie 6000 złotych za-
warto z Darłowskim Centrum Wo-
lontariatu w lipcu.

*   *   *
Działaj Lokalnie to program
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzony przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Darłowskiego Centrum Wolon-

tariatu. Jego celem jest aktywizo-
wanie lokalnych społeczności po-
przez wspieranie finansowe pro-
jektów inicjujących współpracę
mieszkańców wokół ważnych dla
nich spraw. 

STeRyLizaCJa 
bezdomnych zwierząt 
Darłowskie stowarzyszenie My 3.kOTy i PSy jest jednym z tegorocznych laureatów
konkursu Działaj Lokalnie. Jurorzy przyznali im dotację 6 tys. złotych na sterylizację
bezdomnych psów i kotów. 
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Kawiarnia w kamienicy
� W Darłowie, w narożu ulic Powstańców Warszawskich i Rynkowej, 
w dawnej kamienicy armatorskiej otwarto „Kawiarnię Łódź”. Można w niej,
jak głoszą reklamy, kupić i na miejscu skonsumować oprócz napojów także
lody, gofry, kanapki, tosty, sałatki, jogurt, naleśniki. Nie  zachęca do od-
wiedzin odrapany widok elewacji kamienicy, która jest remontowana od
ponad dwóch lat. Zapytany w tej sprawie zarządca nieruchomości infor-
muje, że aktualnie są już prowadzone rozmowy z wykonawcą  na temat od-
tworzenia elewacji tego zabytkowego domu. Jest nadzieja, że jeszcze 
w tym roku rozpoczną się prace renowacyjne. �

Nowe, estetyczne, ogólnodo-
stępne toalety zbudowano 
przy przejściu z plaży wschod-
niej do latarni morskiej. 
Rozwiązały problem załatwiania
potrzeb fizjologicznych w tym
rejonie.

W OBiekTyWie

� Finalistą tegorocznej edycji kon-
kursu Modernizacja Roku w kate-
gorii gastronomia została Cafe 
Pomerania, znajdująca się przy 
ul. Władysława IV w Darłowie.
Wnętrze lokalu jest urządzone z pie-
tyzmem i dbałością o detale. Piękne

wnętrze znajduje się w odrestauro-
wanym także z zewnątrz budynku
dawnej zabudowy kurortowej 
o wyjątkowych walorach architek-
tonicznych, pochodzącej z 1895
roku. Całość została pieczołowicie
odnowiona. �

Dbałość o architekturę
nagrodzona

25 lipca w darłowskim ratuszu
odbył się przetarg nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej przy
ulicy Jagiellońskiej o powierzchni
1,3327 ha. W wyniku przetargu
wyłonionym nabywcą została
firma Probud z Radomska za

kwotę 2.236.140 brutto. Warto
zaznaczyć, że firma Probud
która działa na rynku od roku
1992 zrealizowała w Darłowie
już jedną inwestycję pod nazwą
„Baltic Korona”, która zajmuje
się wynajmem i sprzedażą nad-
morskich apartamentów.

Miasto sprzedaje
nieruchomości 

Atrakcyjny szynobus 
Dużym powodzeniem cieszy się szynobus na trasie Sławno 
– Darłowo – Sławno
� Jak się dowiadujemy w Wydziale Infrastruktury i Transportu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, który na bieżąco analizuje frekwencję na
wakacyjnych połączeniach kolejowych Sławno – Darłowo – Sławno od mo-
mentu uruchomienia na tej trasie szynobusu, czyli od 24 czerwca do 30 lipca
do 6 sierpnia 2017 włącznie  przewieziono nimi 8813 pasażerów. Średnio co-
dziennie blisko 200 osób korzysta z tej wygodnej i taniej komunikacji. �

ROzkŁaD JazDy
Sławno – godz. 7.00 odjazd; Darłowo – godz. 7.22 przyjazd 
(kursuje w soboty i niedziele) 
Darłowo – godz. 7.53 odjazd; Sławno – godz. 8.15 przyjazd
(kursuje w soboty i niedziele) 

Sławno – godz. 8.48 odjazd; Darłowo – godz. 8.15 przyjazd 
Darłowo – godz. 9.17 odjazd; Sławno – godz. 9.39 przyjazd 

Sławno – godz. 10.00 odjazd; Darłowo – godz. 10.22 przyjazd 
Darłowo – godz. 13.13 odjazd; Sławno – godz. 13.25 przyjazd 

Sławno – godz. 15.10 odjazd; Darłowo – godz. 15.32 przyjazd 
Darłowo – godz. 16.00 odjazd; Sławno – godz. 16.22 przyjazd 

Sławno – godz. 16.55 odjazd; Darłowo – godz. 17.17 przyjazd 
Darłowo – godz. 17.55 odjazd; Sławno – godz. 18.17 przyjazd 

Sławno – godz. 19.55 odjazd; Darłowo – godz. 20.17 przyjazd 
(kursuje w soboty i niedziele) 
Darłowo – godz. 21.08 odjazd; Sławno – godz. 21.30 przyjazd 
(kursuje w soboty i niedziele)

� Apartamenty Baltickorona to nie
tylko miejsce na rezerwację noc-
legów blisko morza, ale również
możliwość korzystania z wielu
atrakcji turystycznych, które zo-
stały przygotowane specjalnie dla
odwiedzających nasz kurort gości.
Na liście atrakcji cieszących się
uznaniem znajduje się restauracja –
Baltic Korona Restaurant & Cafe
Bar. Otwarta na początku lipca,
zlokalizowana jest w części kom-
pleksu apartamentowego Baltic
Korona. 

Tamtejsza kuchnia to – jak za-
pewniają właściciele – połączenie
tradycji z nowoczesnością, eksklu-
zywnej formy z intensywnym ko-
lorem: niespotykane kombinacje
smaków, tekstur, kolorów.  Restau-
racja posiada również specjalne

menu dopasowane do potrzeb naj-
młodszych gości – dzieci znajdą w
nim ulubione frytki, burgery i de-
sery. 

To także pyszna aromatyczna

włoska kawa i bar ze wszystkimi al-
koholami świata 

Restauracja otwarta jest co-
dziennie od 12:00 do 21:00, bar do
23:00. �

Nowa restauracja 
w Darłówku Wschodnim

Wnioski przyjmowane są w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie:

1) w pok. nr 11 – świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego, świadczenia rodzinne i świadczenia
wychowawcze (500+) na pierwsze i kolejne dzieci 
z uwzględnieniem dochodów,

2) w pok. nr 11a – świadczenia rodzinne i świad-
czenia wychowawcze (500+) na pierwsze i kolejne
dzieci z uwzględnieniem dochodów ,

3) w pok. nr 4 – świadczenia wychowawcze na
drugie i kolejne dzieci (bez wymaganego dochodu),

4) w pok. nr 5 – świadczenia wychowawcze na
drugie i kolejne dzieci (bez wymaganego dochodu)

w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od

8.00 do12.00
– środa od 8.00 do 17.00 (w miarę potrzeby)

Więcej informacji na temat zmian w dotychcza-
sowych zasadach przyznawania świadczeń ro-
dzinnych, wychowawczych i z funduszu alimenta-
cyjnego http://mops.darlowo.ibip.pl/public/?id=
208018

zmiany w 500+
Od 1 sierpnia obowiązują nowe wzory o przyznanie świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
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� Burmistrz Darłowa – Arkadiusz
Klimowicz wręczył zofii i Janowi
Cybulskim z Darłowa medale za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Przyznał je Jubilatom Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej
Duda.

15 czerwca 1967 r. Zofia i Jan 
Cybulscy wzięli ślub cywilny 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Je-

życzkach, a kościelna ceremonia od-
była się 18 czerwca tego samego
roku, w parafii Matki Boskiej Ostro-
bramskiej w Jeżycach. Państwo Cy-
bulscy są rodzicami dwójki dzieci:
Doroty i Jarosława. Mają dwoje
wnuków: Adriana i Natalię.

Jubilatom życzymy zdrowia oraz
wielu lat dalszego szczęśliwego
życia. �

zofii i Jana Cybulskich
� W sali konferencyjnej darłow-
skiego ratusza, w imieniu Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, Arka-
diusz Klimowicz burmistrz
Darłowa uhonorował Jubilatów 
– krystynę i Jana Niegodów meda-
lami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

Jan Niegoda przyszłą małżonkę
Krystynę (z domu Cyga) poznał na

zabawie w Przystawach  i po półto-
rarocznym narzeczeństwie wzięli
ślub 27 kwietnia 1967 roku. W roku
1972 otrzymali w Darłowie miesz-
kanie w bloku. Tam urodziło im się
troje dzieci: synowie – Marek i Jacek
oraz córka Monika. Jubilaci docze-
kali się dwojga wnuków: Gabrysi 
i Dominika. Jubilaci cenią sobie re-
kreację na własnej działce i grilla. �

krystyny i Jana Niegodów 

Jubileusze złotych Godów... 
#złote Gody
to jubileusz
szczególny.
Wspólnie przeżyte
50 lat to dowód na
istnienie wierności,
miłości, wzajemnego
zrozumienia 
oraz istoty związku
małżeńskiego. 
To wzór i piękny
przykład dla
młodych pokoleń
wstępujących 
w związki
małżeńskie.
Rocznica ślubu 
to wzruszająca
uroczystość. 
Ożyły wspomnienia,
wróciły chwile 
i obrazy mieniące się
swoistym blaskiem.
Złotym Jubilatom
życzymy dalszych
szczęśliwych lat,
pełnych zdrowia

D
wie dekady wspaniałych
imprez, dobrych wyda-
rzeń i bezcennych wspo-

mnień. Przez te wszystkie lata Ma-
rian Laskowski dbał, pielęgnował 
i rozwijał organizowaną przez
siebie imprezę – Międzynarodowy
Zlot Historycznych Pojazdów Woj-
skowych w Darłowie. 

Dwadzieścia lat tradycji, setki
imprez, wydarzeń, tysiące ludzi,
wiele przyjaźni, znajomości – nie-
jedno doświadczenie. W tym
wszystkim towarzyszący, charakte-
rystyczny warkot silników w tle,
szum morza, gwar, muzyka z Czte-
rech Pancernych. Tu nawiązywały
się znajomości i prawdziwe przy-
jaźnie. Zlot w Darłowie to nie tylko
impreza militarna znana w całej
Polsce i jedyny zlot tego typu orga-
nizowany nad morzem ale przede
wszystkim to coroczna uczta dla
wszystkich fanów i hobbystów woj-
skowości.

W ciągu dwudziestu lat blisko
dwa miliony widzów obejrzało
ponad 50 tysięcy wszelkiego ro-
dzaju historycznych pojazdów
wojskowych. Nad zlotowiskiem
często latały helikoptery, nad mo-
rzem zacumowała łódź podwodna.
Swoje zbiory militarne prezento-
wały m.in. Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie, Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
Muzeum Broni Pancernej w Po-
znaniu, Muzeum Wojsk Lądowych
w Bydgoszczy i inne oraz liczni ko-
lekcjonerzy prywatni.

Wiele grup rekonstrukcyjnych 
z całego kraju prezentowały dio-
ramy i wojenne walki. W galowych
i polowych mundurach różnych
armii świata paradowali żołnierze,
podoficerowie, oficerowie. �

20 lat zlotu w Darłowie 
Najstarszy i największy w Polsce jubileuszowy Międzynarodowy zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie trwał 
od 3 do 9 lipca. 
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1 sierpnia amatorski „Teatr 
w kinie” wystawił nową sztukę
„Takie duPeReLe" według scena-
riusza i w reżyserii Jadwigi zając-
-Jankowskiej. Jej wykonania nie
powstydziłby się żaden zawo-
dowy teatr!
Widzowie zebrani w kinie
„Bajka” byli świadkami prapre-
miera widowiska złożonego 
z trzech aktów: „Kryształ”,
„Czapki”, „Chusty”. Duperele to
rzeczy i sprawy błahe i pospo-
lite, tymczasem w wykonaniu
darłowskich aktorów urosły
one do rangi symboli dawno
minionej, ze wszech miar nie-
słusznej epoki...
W sztuce celnie pokazano 
w krzywym zwierciadle jak 

peerelowska gospodarka 
i handel, gdy niewiele można
było kupić, wywierały wpływ na
ówczesne obyczaje i jakie to
stwarzało na co dzień problemy. 
W sztuce wystąpili: Alicja Bal-
cerzak, Weronika Dzieciątka,
Magdalena Gilewska, Karina
Matusiak, Mariola Rachwalska,
Adrianna Stankiewicz, Antosia
Stosik, Jadwiga Zając-Jan-
kowska, Tomasz Cieślik, Woj-
ciech Krakowiak, Tomasz Miel-
czarek, Jan Schwartzlose,
Arkadiusz Sip, Błażej Zara-
nowski. Sztuce dodała blasku
scenografia autorstwa Kariny
Matusiak, a świetną charakte-
ryzację aktorzy zawdzięczają
Aleksandrze Podolak.

powrót 
do przeszłości

koncertowe 
powitanie 
proboszcza
1 sierpnia w kościele świętej Ger-
trudy w Darłowie odbył się przed-
ostatni tego lata koncert orga-
nowy, organizowany w ramach 
51. Międzynarodowego Festiwalu
Organowego. 
Tego samego dnia w parafii 
św. Gertrudy w Darłowie swoją 
posługę rozpoczął ks. Bogusław
Fortuński.
Nowemu proboszczowi życzymy
wszelkiej pomyślności, dobrego
darłowskiego klimatu i życzli-
wości.

W OBiekTyWie

– Darłowski zespół Szkół,
popularnie nazywany „ogól-
niakiem” jest placówką
znaną Pani nie od dziś?
– Owszem. W 1998 roku, ukoń-

czyłam polonistykę na Uniwersy-
tecie Szczecińskim, w następnym
roku podjęłam pracę jako nauczy-
cielka języka polskiego właśnie w
Zespole Szkół w Darłowie. Kolej-
nych kilka lat pracowałam w gim-
nazjum w Dobiesławiu i w Szkole
Podstawowej w Jeżyczkach. W 2004
roku wróciłam do darłowskiego
„ogólniaka”, w którym pracowałam
bez przerwy do 2016 roku. Ostatni
rok zawodowo również spędziłam
w Darłowie, ucząc w Zespole  Szkół
Morskich. 

– Można stwierdzić zatem, że
wraca Pani do macierzy. Czyli,
darłowska placówka oświa-
towa jest bliska Pani sercu. 
– Tak, spędziłam tam 13 lat i jest

to placówka, w której starałam się
jak najlepiej przekazać wiedzę
młodym ludziom i dobrze przygo-
tować ich do egzaminu dojrzałości.
Praca z młodzieżą daje mi ogromną
satysfakcję, moją misją jest uczenie,
ale od młodzieży można się rów-
nież wiele nauczyć. 

– Wiemy, że przed Panią 
niełatwe zadanie. Jak widzi
Pani swoją szkołę w najbliż-
szych latach? Co chciałaby
Pani zmienić?
– Chciałabym wprowadzić kilka

nowych pomysłów. Podjęłam wy-
zwanie kierowania szkołą, po-
nieważ wierzę w to, że dobra
współpraca, zaangażowanie, cie-
kawe pomysły są w stanie stworzyć
interesującą ofertę dla młodych
ludzi, którzy po gimnazjum, a za
kilka lat po szkole podstawowej,
będą szukali swojej ścieżki eduka-
cyjnej. Moja szkoła oferuje naukę w
liceum ogólnokształcącym, szkole
zawodowej i technikum. Ten sze-
roki wachlarz stwarza ogromną
ofertę edukacyjną dla uczniów 
o różnych zainteresowaniach. 

– kilka dni temu darłowski
samorząd otrzymał dobrą
wiadomość o blisko półtora-
milionowej dotacji w sferze
edukacyjnej. Co w związku 

z tym będzie się działo 
w szkole?
– W nadchodzącym roku

szkolnym rozpoczniemy realizację
dwóch ciekawych projektów skiero-
wanych do uczniów liceum i tech-
nikum. Dzięki nim zakupione zo-
staną pomoce dydaktyczne, ucznio-
wie otrzymają bogatą ofertę zajęć po-
zalekcyjnych, podczas których
będziemy kładli nacisk na indywi-
dualną pracę z uczniem. Ponadto
uczniowie technikum będą mieli
szansę ukończenia kursów zawodo-
wych. Dotacja obejmie również
staże, a najbardziej zaangażowani
uczniowie otrzymają stypendia.

– Mówimy tutaj o uczniach
liceum i technikum. a co ze
szkołą zawodową?
– Kontynuując dobre praktyki 

z poprzednich lat, chciałabym aby
nasi uczniowie byli jak najlepiej
przygotowani do egzaminów za-
wodowych, myślę o wzmocnieniu
współpracy z pracodawcami. Za-
leży mi na tym, by zaangażowali się
oni w sprawy szkoły. 

– Czy obrała Pani nowe kie-
runki i na co położy Pani 
w pierwszej kolejności 
największy nacisk?
– W tej chwili priorytetem jest to,

żeby nasza szkoła zaczęła „żyć”, za-
leży mi na tym, żeby oferta była in-
teresująca dla młodzieży z Darłowa
i okolic. Borykamy się z niżem de-
mograficznym, klas jest niewiele i
są one nieliczne. Pierwszą zmianą,
którą chciałabym wdrożyć będzie
profilowanie klas licealnych. 
W przyszłorocznym naborze,
uczniom klasy pierwszej zapropo-
nujemy do wyboru dwa profile. 
O tym, jakie to będą profile zadecy-
dują sami uczniowie. Ważne jest,
aby uczniowie mieli wpływ na to,
czego chcą się uczyć i jakimi specja-
listami zostaną w przyszłości. 

– Czyli sporo wyzwań. Są
nowe kierunki, pomysły, 
a czy obawy... są również?
– Zawsze są obawy i wątpli-

wości, ale do odważnych świat na-
leży. Jestem osobą aktywną, praco-
witą i dobrze znam swoich
współpracowników. Wiem, że to
świetni specjaliści, zaangażowani 
w sprawy szkoły, kochający mło-
dzież i wiem, że razem nam się uda!

– Jest Pani utożsamiana 
z wolontariatem w mieście.
Jak uda się Pani połączyć
obie funkcje – dyrektora
szkoły i prezesa DCW? 
– Mam nadzieję, że uda mi się

połączyć obie funkcje. DCW to
team, który znam nie od dziś, który
wielokrotnie udowodnił, że można
na niego liczyć. Myślę, że tak będzie
i teraz. 

– zatem start 1 września. 
z nowym rokiem szkolnym
życzę realizacji wszystkich
założeń, satysfakcji zawo-
dowej i… powodzenia. 
– Dziękuję i zapraszam na roz-

poczęcie roku szkolnego już 4 wrze-
śnia. 

Moją misją 
jest uczenie
z JOaNNą WiTkOWSką, nową dyrektor zespołu Szkół im. Stefana
Żeromskiego, rozmawia Magdalena Burduk (BPM):

#Joanna Witkowska
l.43, nowa dyrektor Zespołu Szkół
im. Stefana Żeromskiego w Da-
rłowie, w skład którego wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące, Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa oraz Tech-
nikum Urządzeń i Systemów Ener-
getyki Odnawialnej. Pochodzi z
Kalisza Pomorskiego, od 20 lat
mieszkanka Darłowa. Mężatka,
dwie dorosłe córki. Zaangażowana
społecznie od początku istnienia
Darłowskiego Centrum Wolonta-
riatu, od dwóch lat pełniąca
funkcję prezesa stowarzyszenia.
Zainteresowania: literatura, pod-
róże, sport, wolontariat.
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28 lipca członkowie zespołu 
ds. budżetu obywatelskiego
dokonali wstępnej oceny
formalno-merytorycznej
złożonych wniosków
projektowych w ramach
Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2018.

� W okresie od 15 czerwca do 17
lipca mieszkańcy miasta zgłosili 
19 wniosków do Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2018. Podczas po-
siedzenia wstępnie pozytywnie za-
opiniowano 18 wniosków. Jeden
wniosek z przyczyn formalno-me-
rytorycznych został oceniony nega-
tywnie.

Spośród 18 pozytywnie zaopi-
niowanych wniosków projekto-
wych, sześć podlega wyjaśnieniu.
Ich wnioskodawcy, zgodnie z za-
pisem w regulaminie, zostali we-

zwani do złożenia stosownych wy-
jaśnień.

Wnioski projektowe wraz 
z opisem, które będą podlegały
głosowaniu powszechnemu, zo-
staną opublikowane w terminie do
14 sierpnia br. na stronie www.bu-
dzet.darlowo.pl oraz www.dar-

lowo.pl (zakładka dla mieszkań-
ców).

Głosowanie publiczne miesz-
kańców Darłowa na zgłoszone
projekty potrwa do końca wrze-
śnia, natomiast ogłoszenie wy-
ników głosowania nastąpi na po-
czątku października. �

Budżet obywatelski na finiszu Powstaną dwa
budynki socjalne
� Burmistrz Darłowa ogłosił nieograniczony przetarg na budowę dwóch
wielorodzinnych jednokondygnacyjnych budynków socjalnych. Jeden ma
powstać przy ulicy F. Chopina, a drugi przy ul. J. Wybickiego. W każdym
z budynków będą po dwa mieszkania. Jedno o powierzchni 49,3 mkw. 
i drugie powierzchni 44,5 mkw. Mieszkanie z dwuspadowym dachem
składać sie będzie z przedpokoju, kuchni, łazienki i dwóch pokoi. Planuje
się zakończyć ich budowę do 31 października 2018. �

Remonty
na ulicy
Kanałowej 
Ulica kanałowa, na odcinku 
od ulicy Cichej do stacji benzy-
nowej, ma nowy chodnik
z kostki betonowej. Nowe ob-
licze zyskał też jeden z bu-
dynków. Ulica Kanałowa jest
drogą powiatową, stąd
koszty położenia chodnika
pokryło starostwo powia-
towe w Sławnie. W tym
samym czasie Miejski Za-
rząd Budynków Komunal-
nych w Darłowie przeprowa-
dził kolejny kompleksowy
remont budynku położonego
przy ulicy Kanałowej 1, 
w którym jedynie jedno miesz-
kanie nie jest komunalne. 
Położono nowy dach i nową 
instalację elektryczną, wyko-
nano elewację i wyremonto-
wano klatkę schodową.

Członkowie zespołu oceniający wnioski.

Miasto Darłowo jest jednym
z największych
beneficjentów funduszy
europejskich wśród
podobnych samorządów
województwa
zachodniopomorskiego.
Dotacje z Ue stanowią
ponad 60 procent ogólnej
wartości 21 mln złotych
zainwestowanych w rozwój
miasta. 

� Fundusze europejskie są motorem
prawie wszystkich miejskich inwe-
stycji! Ogólna wartość darłowskich
inwestycji współfinansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej w
trwającej perspektywie finansowej
UE 2014 – 2020 wynosi prawie 21
milionów złotych. Z tej sumy blisko
13 milionów złotych stanowią do-
tacje Unii Europejskiej, co stanowi
61,6 procent wartości inwestycji. 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy
burmistrz Miasta Darłowa z nad-
wyżką zrealizował wytyczony
wcześniej plan pozyskiwania unij-

nych środków na realizację miej-
skich inwestycji. 

– To oczywiście jeszcze nie ko-
niec informuje nas  Tomasz Breszka
– kierownik referatu integracji eu-
ropejskiej i inwestycji w Urzędzie
Miejskim. Ich podsumowanie bar-
dziej uwidacznia efektywność pracy
darłowskiego samorządu. 

Do sierpnia 2017 roku udało się
pozyskać z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2014 -
2020 dofinansowanie w wysokości
7 008 397,27 zł, co umożliwi reali-
zację inwestycji o wartości całko-
witej 11 219 029,09 złotych.

Z tych pieniędzy powstanie:

– kładka przyrodnicza na wy-
dmie zachodniej w Darłowie (koszt
całkowity 3 281 054,02 zł, w tym do-
finansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) wyniesie 1 804 579,71 zł;

– wzrost atrakcyjności tury-
stycznej parku miejskiego na Wy-
spie Łososiowej w Darłowie (koszt 

3 895 435,69 zł, w tym dofinanso-
wanie z EFRR 2 142 489,63 zł; 

– termomodernizacja budynku
Urzędu Miejskiego w Darłowie
(koszt 1 441 728 zł, a dofinanso-
wanie 1 225 468,90 zł; 

– projekt „Darłowo w czasach
Króla Eryka (...)” o planowanym
koszcie całkowitym 1 400 000 zł
otrzyma dofinansowanie 786 626,96
zł; 

– „Zawód przyszłości – Tech-
nikum Urządzeń i Systemów Ener-
getyki Odnawialnej w Darłowie
stawia na innowacje i praktykę”
(koszcie 1 058 124,66 zł, dofinanso-
wanie w kwocie 951 584,66 zł; 

– budowa przystani kajakowej
na Wyspie Łososiowej o wartości
142 686,72 zł otrzyma dofinanso-
wanie 97 647,41 zł.

Dzięki Programowi Infrastruk-
tura i Środowisko 2014 – 2020 mo-
żemy zacząć wdrażać projekt Zie-
lone Darłowo – tworzenie nowych
oraz odnowa zdegradowanych te-
renów zielonych na obszarze Miasta
Darłowa w celu poprawy jakości

środowiska dla mieszkańców i tu-
rystów. Jego całkowita wartość wy-
nosi 7 766 742,41 zł. Dofinansowanie,
zgodnie z podpisaną już umową 
o dotację w wynosi 4 442 601,87 zł.

W ramach współpracy zagra-
nicznej z Programu Południowy 
Bałtyk 2014 – 2020 jesteśmy part-
nerem w dwóch projektach o łącznej
wartości 981 000 zł. Aż 85 proc. tych
wydatków, czyli 833 850 zł pokryje
EFRR.  

Nasze zestawienie zamyka pro-
jekt budowy parku rekreacji przy
ulicy Traugutta w Darłowie – etap I. 

Pozyskanie z różnych pro-
gramów tak znacznych sum wy-
maga fachowców, wielkiego wysiłku
intelektualnego, znajomości z róż-
nych dziedzin nauki i techniki oraz
finansów a także warunków praw-
nych. Pod kierownictwem Arka-
diusza Klimowicza wzorowo reali-
zuje te zadania referat integracji
europejskiej i inwestycji w składzie:
Tomasz Breszka (kierownik referatu)
Sławomir Herman i Bartłomiej Kruk.

LeSzek WaLkieWiCz

inwestycje to siła rozwoju Darłowa 

z
degradowany teren pomi-
ędzy ulicami R. Traugutta,
Rzemieślniczą i rzeką Wie-

przą zostanie wyrównany, upo-
rządkowany i zagospodarowany.
Powstanie tam park rekreacyjny,
którego centralnym elementem
będzie plac zabaw powierzchni ok.
350 mkw., składający się z dwóch
stref dla dzieci młodszych i star-
szych. 

Obie strefy będą oddzielone, wy-
posażone w małą architekturę, 
a znajdujące się w niej urządzenia
zabawowe zamontowane zostaną na
tzw. nawierzchni bezpiecznej. Te-
matyka małej architektury na placu
zabaw utrzymana zostanie w kli-
macie nadmorskim, stąd główny ele-
mentem zabawowym będzie statek.
Całość zostanie ogrodzona, a wokół
wykonane będą nowe nasadzenia
drzew, krzewów i kwiatów. Wybu-
dowany zostanie ciąg pieszy od ul.
Traugutta do ul. Rzemieślniczej

wskazujący potencjalny przebieg hi-
storycznego muru obronnego. Przy

ścieżce wykonane zostanie miejsce
wypoczynku i rekreacji. 

Prawie na całej powierzchni
placu (ok. 4000 mkw.) rosnąć będzie

trawa, a teren zostanie oświetlony.
Jednocześnie w ramach zagospoda-
rowania placu zasadzonych 
zostanie nowych 21 drzew, 56 sztuk
krzewów iglastych oraz 38
krzewów liściastych. 

Będzie również wydzielone
miejsce na ognisko, otoczone 14 sie-
dziskami gabionowymi ułożonymi po
okręgu. Główne ciągi piesze wyko-
nane mają zostać z kostki granitowej.
Większość ciągów pieszych zaprojek-
towano natomiast z wykorzystaniem
nawierzchni mineralno-żywicznej 
z obrzeżami z kostki granitowej. 

Wartość planowanej inwestycji
wynosi 744 871,34 zł. Dotacja, którą
pozyskał burmistrz Miasta Darłowo
na realizację projektu wynosi 473
961,63 zł, co stanowi 63,63 proc.
kosztów. Jeszcze w tym roku zo-
stanie ogłoszony przetarg na wyko-
nawstwo inwestycji, a w roku przy-
szłym zostanie zrealizowana.

L. WaLkieWiCz

powstanie park rekreacyjny 
Są pieniądze na pierwszy etap budowy parku rekreacyjnego przy ulicy Traugutta w Darłowie. 
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#W skrócie

Wieści z kolarskich tras 
12 i 13 lipca zawodniczki z BCM Nowatex ziemia Darłowska startowały
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zaczęło się srebrem Nikoli
Seremak i 7. miejscem Nikoli Wielowskiej. Te same dziewczyny 
w wyścigu ze startu wspólnego wywalczyły dwa kolejne medale:
srebry Nikola Seremak i brązowy Nikola Wielowiejska.
Kilka dni później odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów i Mło-
dzieżowców na torze. Tu także startowały nasze zawodniczki. 
Nikola Sibiak wraz z partnerką Pauliną Petri zajęły 4. miejsce 
w eliminacjach sprintu drużynowego. Również 4. miejsce zdobyła
Marlena Karwacka z Julitą Jagodzińska w kategorii do 23 lat. Sio-
stry Pikulik – Wiktoria i Daria – wraz z koleżankami zdobyły srebro
w wyścigu drużynowym na 4 km. Świetne, 6. miejsce zajęła Wik-
toria Pikulik w wyścigu punktowym. Mistrzostwa odbyły się w por-
tugalskiej miejscowości Anadi.

Z ostatniej chwili: 
Na odbywających się w duńskiej miejscowości Herning Mistrzostwach
europy w kolarstwie szosowym Marta Jaskulska zajęła 7. miejsce 
w jeździe indywidualnej na czas juniorek. Dystans 18,2 km. wygrała
Włoszka Elena Pirrone, która wyprzedziła naszą Martę o 52 se-
kundy. 

Sporty walki
Darłowski klub Oyama karate przy-
wiózł z Mistrzostw Polski 
z andrychowa brązowy krążek. Wy-
walczyła go w znakomitym stylu
Natalia Wieczorek. Cała drużyna
spisała się znakomicie zajmując
wiele wysokich miejsc. Daje to
darłowiakom impuls do dalszej
pracy treningowej.

Klub Bokserski Kontra Darłowo
30 lipca odbył się ostatni trening naszych bokserów przed wakacyjną
przerwa. Wszyscy przeżywają i analizują warszawska walkę Mate-
usza Sędzickiego. Opinia jest jednoznaczna: Mateusz zwyciężył
realizując plan taktyczny trenera założony przed walka, w sposób
znakomity niwelując większy zasięg rąk swojego przeciwnika.
Teraz krótkie wakacje i popularny „Sędzia” i jego koledzy dalej
będą podnosić swoje umiejętności. Z każdym miesiącem większe.

z
espół trenuje od 18 lipca.
Zwyczajowo mówimy, 
że do trzech razy sztuka.

Jeżeli chodzi o naszą ligową 
Darłowie sprawdziło się to co do
joty. Przez dwa sezony piłkarskich
rozgrywek zawsze czegoś brako-
wało. Zespół budowany w oparciu
o własnych wychowanków w tym
roku dopiął swego. 

Na obiektach przy Sportowej
ruszyły prace modernizacyjne.
Dyrektor Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej
Andrzej Głębocki zaczął od szatni
dla sędziów i innych pomieszczeń
socjalnych. Ekipa MPGK dokonuje
prac kosmetycznych w obrębie
płyty głównej i boisk treningo-
wych. Królewskie Darłowo zobo-
wiązuje.

Nowa liga to nowe nadzieje.
Nasi piłkarze z ostrożnym opty-
mizmem podchodzą do tego wy-
zwania. Prezes Tomasz Bobin
twierdzi, że zespół, być może po
kilku wzmocnieniach stać na na-
wiązanie walki z czołówką ligi 
z poprzedniego sezonu. 

– Nie ma w nas bojaźni. Je-
steśmy świadomi naszych możli-
wości, klasy zespołu. Patrząc na
pozycje drużyn, które wyprze-
dziły nas w dwóch poprzednich

sezonach, które w większości pla-
sują się w górnej połowie tabeli
mamy szanse. Sezon, jaki nas
czeka zagramy o jak najlepsze
miejsce w tabeli. Nie będę obie-
cywał cudów w stylu awans po
awansie. Spokojnie, z należytą
koncentracja i dobrze przygoto-
wani, powalczymy z wszystkimi.
Boisko zweryfikuje nasze możli-
wości. Ratusz i burmistrz Klimo-
wicz zrobili wszystko, abyśmy
mogli skupić się na grze. To
wsparcie stanowi dla nas ważny
czynnik motywujący – zapewnił
prezes Darłovii. 

Przypomnijmy, że po rundzie
jesiennej 2016 roku zespół pod kie-
runkiem Krzysztofa Jasiewicza
wylądował na 1 miejscu w tabeli,
co gwarantowało spokojna zimę.
Wtedy, zupełnie niespodziewanie
nasz trener... zrezygnował z po-
wodów osobistych z opieki nad
zespołem. Zarząd po kilku tygo-
dniach zakontraktował na rundę
rewanżową Łukasza Jarosiewicza.
Do zespołu dołączył również Ad-
rian Rząsa. Zespół miał przed sobą
tylko jeden cel – awans. I cel ten
został osiągnięty. I w tym mo-
mencie zmiana druga: prezes
Wojtek Polakowski, również 
z przyczyn osobistych, zrezy-

gnował z funkcji Prezesa Zarządu.
Jeszcze tylko zameldował: „Panie
burmistrzu – zadanie wykonane”
i rozpoczął się okres przygoto-
wawczy do nowego sezonu.

Kilka miesięcy wcześniej
Wojtek Polakowski zaprosił do
współpracy z Zarządem Tomasza
Bobina – byłego dyrektora
Urzędu Morskiego i znanego 
w Darłowie działacza sporto-
wego. Po kilku spotkaniach z Za-
rządem nastąpiła trzecia zmiana 
– Tomasz Bobin przejął na siebie
obowiązki Prezesa Zarządu MKS
Darłovia. Jednocześnie funkcje
jego zastępcy powierzono zna-
nemu darłowskiemu przedsię-
biorcy, miłośnikowi motoryzacji 
i piłki kopanej – Arturowi Ro-
mańczukowi. Zarząd klubu zde-
cydował powierzyć obowiązki
trenera MKS asystentowi trenera
Jasiewicza i piłkarzowi klubu Ar-
turowi Maciągowi. Na nim spo-
czął obowiązek zbudowania ze-
społu, który będzie walczył 
o miejsce w czołowej szóstce tabeli
Ligi Okręgowej. 

W następnych Wiadomościach
opiszemy kadrę zespołu, jego
nowe twarze i być może podamy
już wyniki kilku pierwszych spo-
tkań w nowej, wyższej lidze. �

Darłovia
– awans i zmiany
awansowaliśmy! Mało tego, zostaliśmy zwycięzcami naszej północnej
grupy klasy okręgowej.

W sobotnie popołudnie, 
29 lipca, przygotowujący się
do sezonu piłkarze naszej
Darłovii zmierzyli się 
z goszczącymi w naszym
mieście zawodnikami
niemieckiego Gardelegen.
zremisowali 1:1. 

� Gardelegen to 24-tysięczne
miasto w regionie Saksonia-An-
halt. Współpracuje z Darłowem, 
a także z brytyjskim Dumfries. Ze-

spół piłkarski z tego miasta to SSV
80 Gardelegen. Jego trenerem jest
Norbert Scheinert. Występujący 
w Landklasse zespół naszych gości
zajął w rozgrywkach poprzed-
niego sezonu 9. miejsce zdoby-
wając 38 punktów (bramki 55:50).
Królem strzelców tej Landklasse
został napastnik SSV 80 Simon
Bache zdobywając 20 goli. Mecz
zakończył się wynikiem remi-
sowym 1:1. Wyrównującą bramkę
dla gości strzelił w 65. minucie Cle-

mens – Paul Berlin. Bardzo zado-
woleni z tej konfrontacji byli za-
równo trener Artur Maciąg, jak 
i Norbert Schainert. 

– Moi chłopcy są po ciężkim
okresie przygotowawczym, są
jeszcze pewne braki w szybkości,
ale wypadliśmy bardzo dobrze.
Brawa należą się również Darłovii.
Oni również są w okresie ciężkiej
pracy treningowej – podsumował
spotkanie niemiecki trener. 
�

towarzyska potyczka 
z Niemcami

Na zdjęciu – bohaterowie tej towarzyskiej potyczki na darłowskiej arenie, przy ul. Sportowej.

#komentuje andrzej Rachwalski piłkarskie
święto 
Pierwszy mecz Darłovii 
po awansie do ligi
okręgowej wygrany. 
Na trybunach świętowało
około 200 kibiców. 
� 9 sierpnia, na uroczystą inaugu-
racje zjechał do Darłowa prezes ko-
szalińskiego OZPN Grzegorz Ma-
ciejasz. Obecni byli również prezesi
klubów z sąsiednich miejscowości:
Wieża Postomino, Wiekowianka 
i Błękitni Stary Jarosław.

Nowy Prezes Darłovii, Tomasz
Bobin w obecności byłego – Wojtka
Polakowskiego raz jeszcze podzię-
kował wszystkim za trud i wysiłek
włożony w poprzedni, zakończony
awansem sezon. Tuż przed meczem

na płycie stadionu plakietkami uho-
norowano zespół Darłovii, wręczono
puchar za wygranie Klasy Okręgowej
i nagrodę rzeczowa za ten sukces.

Sam mecz był stosunkowo wy-
równany, choć inauguracyjna trema
szybciej opuściła graczy Korony
Człopa – naszego pierwszego prze-
ciwnika. Kilka groźnych ataków gości
podniosło poziom alertu w naszym
polu karnym do koloru czerwonego.
Druga połowa w wykonaniu naszych
chłopców była już znacznie lepsza.
Wielka ambicja i upór dały rezultat
dopiero w doliczonym czasie gry.
Niezawodny Wiktor Saviola Sawicki,
król strzelców poprzedniego sezonu
(26 bramek) dał nam wygraną i trzy
punkty w meczu.

Zapowiada to dla naszej drużyny
udany sezon, bo Korona Człopa to
dobry i doświadczony zespół i po-
konanie go jest sukcesem. �


