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N
arodowy Fundusz Zdrowia
odmówił podpisania z jednym
z gabinetów rehabilitacyjnych

z Darłowa, który się o to ubiegał,
umowy na bezpłatną rehabilitację pa-
cjentów. W związku z tym miasto 
Darłowo realizuje „awaryjnie” program
polityki zdrowotnej „Program zwięk-
szania dostępności do świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej wśród seniorów 60+ miesz-
kańców Miasta Darłowo”.

Aby zostać zakwalifikowanym do
uczestnictwa w Programie należy być
mieszkańcem miasta w wieku powyżej
60 lat oraz posiadać odpowiednie, ak-
tualne skierowanie lekarskie. Skiero-
wanie wystawia lekarz rodzinny lub
uprawniony lekarz specjalista. Poten-
cjalny uczestnik programu posiadający

wymagane skierowanie uzyskuje de-
cyzję o zakwalifikowaniu się do pro-
gramu od realizatora programu 
(wybranego gabinetu rehabilitacji), 
z ograniczeniem do możliwości sko-
rzystania z maksymalnie 20 zabiegów
rocznie przez jednego pacjenta. Pacjent
powinien zgłosić się do gabinetu reali-
zatora nie później niż 30 dni od daty
wystawienia skierowania.

– Mam nadzieję, że NFZ wreszcie
podpisze umowę z rehabilitacją 
w Darłowie i wszyscy mieszkańcy będą
mogli rehabilitować się na miejscu.
Jeśli nie, to również w 2019 roku pro-
gram samorządowy darmowej rehabi-
litacji będzie kontynuowany i rozsze-
rzymy go na młodsze grupy
mieszkańców – podsumowuje bur-
mistrz Arkadiusz Klimowicz. 

Darmowa i kompleksowa rehabilitacja dla osób w wieku 60+ 

Samorząd pomaga
Przyjdź i zapisz się w jednym z dwóch gabinetów rehabilitacyjnych. Korzystanie z zabiegów jest możliwe do 10 grudnia 2018 roku.
Zapraszamy mieszkańców miasta w wieku 60+ do skorzystania z darmowej i kompleksowej rehabilitacji!

Zakres wykonywanych zabiegów:
• krioterapia,
• laser, 
• ultradźwięki, 
• magnetronic, 
• prądy diadynamiczne,
• prądy TENS,
• jonoforeza z żelem, 
• galwanizacja,
• elektrostymulacja,
• interdyn,
• ćwiczenia indywidualne. 

Jak oceniają swoją
kadencję radni? 
Co im się udało
zrealizować?
O tym 
na stronie 8-9

Oddział 
wewnętrzny 
zamieni się 
w poradnię 
dziecięcą
Czytaj str. 2

To się opłaca 
– darłowska Karta
Seniora działa.
Skorzystaj, jeżeli
jesteś po „60”
Strona 2

Inauguracja roku
szkolnego 
w darłowskich 
placówkach 
oświatowych
Czytaj str. 4

3 września 2018 roku rozkład jazdy,
kursującego w sezonie letnim moto-
rowego pociągu na trasie Sławno-
-Darłowo-Sławno, uległ optymalizacji. 

Obecnie po korekcie rozkładu
jazdy od poniedziałku do soboty 
pociąg odbywa pięć par kursów
dziennie, a w niedziele cztery. Około
13 tysięcy pasażerów w sezonie letnim
przewiózł pociąg na linii kolejowej
Sławno – Darłowo – Sławno. Za je-
dyne 5 złotych bardzo szybko, bo
tylko w ciągu 23 minut i wygodnie

można dojechać do Sławna lub ze
Sławna do Darłowa.

– Cieszę się, że moje zabiegi 
w Urzędzie Marszałkowskim o przy-
wrócenie całorocznego połączenia od-
niosły skutek. Dziękuję za to szcze-
gólnie marszałkowi Olgierdowi
Geblewiczowi, jego zastępcy Toma-
szowi Sobierajowi i staroście Wojcie-
chowi Wiśniowskiemu, który mnie
mocno wspierał – komentuje Arka-
diusz Klimowicz.

L.W.

Pociąg pozostaje 
na szynach 

DNI POWSZEDNIE: 

Darłowo – Sławno
– odj. 6:16 – przyj. 6:39
– odj. 7:17 – przyj. 7:40
– odj. 9:19 – przyj. 9:42
– odj. 15:40 – przyj. 16:03
– odj. 18:35 – przyj. 18:58

Sławno – Darłowo
– odj. 5:46 – przyj. 6:09
– odj. 6:47 – przyj. 7:10
– odj. 8:45 – przyj. 9:08
– odj. 15:05 – przyj. 15:28
– odj. 18:05 – przyj. 18:28

Czas przejazdu: 23 minuty

NIEDZIELA:

Darłowo – Sławno
– odj. 7:17 – przyj. 7:40
– odj. 9:19 – przyj. 9:42
– odj. 15:40 – przyj. 16:03
– odj. 18:35 – przyj. 18:58

Sławno – Darłowo
– odj. 6:47 – przyj. 7:10
– odj. 8:45 – przyj. 9:08
– odj. 15:05 – przyj. 15:28
– odj. 18:05 – przyj: 18:28

Gabinety rehabilitacyjne, w których
realizowany jest Program: 
„PROFILAKTYKA I OPIEKA 
ZDROWOTNA”, Agnieszka Piłat, 
ul. Św. Gertrudy 6, 76-150 Darłowo
DAR-ACTIVE Usługi Fizjoterapeu-
tyczne, Agata Kapczyńska-Gontarz,
ul. M.C. Skłodowskiej 32, 
76-150 Darłowo

Fot. Daniel Frącz
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G
łównym jego celem jest pod-
niesienie poziomu aktywności
oraz zwiększenie możliwości

zaspokojenia potrzeb Seniorów, a także
kształtowanie pozytywnego wizerunku
osób starszych w społeczeństwie.
Będzie to możliwe poprzez poszerzenie
możliwości korzystania z zajęć kultu-
ralnych, zdrowotnych, sportowo-re-
kreacyjnych oraz edukacyjnych, a także
innych produktów oferowanych przez
podmioty uczestniczące w Programie.

Cele szczegółowe Programu:
• zwiększenie dostępu do usług pu-

blicznych poprawiających jakość życia
seniorów,

• podniesienie aktywności i spraw-
ności seniorów, poprzez zwiększenie
dostępności do dóbr kultury oraz za-
chęcanie do uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych, sportowych i edu-
kacyjnych,

• umożliwienie seniorom rozwoju
zainteresowań oraz aktywnego
spędzania wolnego czasu,

• kształtowanie pozytywnego wi-
zerunku darłowskich seniorów oraz
wzmacnianie poczucia własnej war-
tości. 

Potwierdzeniem uprawnień do ko-
rzystania z Programu jest „Darłowska
Karta Seniora”, zwana dalej „Kartą”.
Karta zawiera imię i nazwisko, PESEL
oraz numer i jest ważna wyłącznie 
z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość uprawnionego. Uczestnik
Programu może posiadać jedną Kartę.
Karta wydawana jest bezterminowo 
na wniosek osoby, która ukończyła 
60. rok życia i jest mieszkańcem Dar-
łowa. 

Wzór wniosku o wydanie Darłow-
skiej Karty Seniora można pobrać ze
strony internetowej www.darlowo.pl
zakładka Darłowska Karta Seniora 
lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego 
w Darłowie.

Kartę należy odebrać osobiście. Czas
oczekiwania na kartę – do 30 dni od
dnia złożenia wniosku. Rabaty/zniżki
są przyznawane po okazaniu Karty Se-
niora oraz dokumentu tożsamości. 

Lista Partnerów Programu (miejsc
gdzie zniżki/ulgi obowiązują) jest opu-
blikowana na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.darlowo.pl, 
w zakładce Darłowska Karta Seniora.

– Darłowską Kartę Seniora zamie-
rzamy rozwijać i zwiększać jej atrak-
cyjność – dodaje burmistrz. 

Osoba udzielająca informacji 
na temat Darłowskiej Karty Seniora:
Renata Lepper-Zalewska, 
tel. 94 314– 22– 23, wew. 230 
e-mail: r.lepper-zalewska@darlowo.pl 

Darłowska Karta Seniora 

To się opłaca!
Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają na
terenie miasta Darłowo. 

Do 3 września 2018 r. 
już 220 osób odebrało kartę 
i korzysta ze zniżek/ulg 
oferowanych przez różne 
darłowskie instytucje 
i przedsiębiorców. 

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. 

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” 
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Termin składania wniosków: od 03.09.2018 r. do 18.09.2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści,

76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2,

pokój nr 9, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31, e-mail: dlgr@darlowo.pl

Był oddział szpitalny, 
Będzie PrzyChOdnia

Dobiegł końca 
remont pomieszczeń
po oddziale we-
wnętrznym szpitala. 
Od października
będzie tu funkcjono-
wała przychodnia
dziecięca, która 
zostanie przeniesiona
z ul. Królowej Ja-
dwigi. Obiekt jest do-
stosowany do potrzeb
osób niepełnospraw-
nych. Inwestycja 
została zrealizowana
we współpracy Gminy
i Miasta Darłowo. 

Koszt całkowity
remontu 430 tys. zł. 

Zespół Szkół Morskich 
w Darłowie w tym roku 

obchodzi 65-lecie istnienia.
13 października odbędą się

oficjalne uroczystości. Czego
możemy się spodziewać? 

Uroczysta zbiórka całej społecz-
ności szkolnej zaplanowana 

została na godzinę 8 na terenie szkoły.
Dalej młodzież wraz z kadrą przejdzie
przemarszem tzw. kołnierzy marynar-
skich ulicami Darłowa do kościoła 
mariackiego w centrum miasta, gdzie 
o godzinie 9 odbędzie się msza święta 
w intencji absolwentów, nauczycieli,
uczniów i pracowników szkoły – poin-
formowała Magdalena Miszke, dy-
rektor jednej z najstarszych średnich
szkół kształcących przyszłych Ludzi
Morza w kraju. 

O godz. 10, na Rynku Miejskim 
w Darłowie, odbędzie się uroczystość
ślubowania uczniów klas pierwszych.
W tym roku w szeregi tej społeczności

wkroczy 135 młodych ludzi, którzy wła-
śnie w Darłowie zdecydowali się roz-
począć swoją przygodę morską. 

Po widowiskowym pasowaniu na
uczniów ZSM Darłowo – zapraszamy do
udziału w Jubileuszowej Akademii, która
rozpocznie się o godz. 11 w darłowskim
Kinie Bajka. Ponadto przygotowana 
zostanie wystawa fotografii „Morska 
w Obiektywie”, którą zobaczyć będzie
można w sali wystawowej tutejszego
muzeum (Zamek Książąt Pomorskich,

ul. Zamkowa 4). Natomiast na terenie
szkoły przygotujemy wystawę modeli
statków i numizmatów. Każdy zaintere-
sowany będzie mógł zwiedzić budynki
szkoły, internatu czy warsztatów. Do
tego wielkie grillowanie i dobra zabawa. 

Zwieńczeniem dnia pełnego atrakcji
i wzruszeń będzie Bal Absolwenta,
który odbędzie się w Hotelu Jan w Dar-
łówku Wschodnim. Szczegóły i zapisy
na stronie www.zsm.darlowo.pl i pod
nr telefonu 94 314 24 26.

Jubileusz Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

65 lat nauki 
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CZAS INWESTYCJI

Nowe rondo w ciągu DW 203 w kierunku na Ustkę. Całość zakończenia prac

związanych z przebudową odcinka drogi planowana jest na 30 września br.

Miasto Darłowo sfinansowało koszt dokumentacji technicznej przebudowy

oraz partycypuje w kosztach budowy w wysokości 509 tys. zł. Fot. Daniel Frącz

W Darłówku Zachodnim, w miejscu oznaczonym powstanie mały targ rybny.

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest w połowie 2019 r. 

Większość kosztów budowy sfinansuje UE.

Kolejny rok pokazuje ten-
dencję wzrostową turystów

w regionie, a tym samym 
w naszych Centrach Obsługi

Turystycznej.

Od początku czerwca do końca
sierpnia Centrum Obsługi Tu-

rystycznej w Darłówku odwiedziło
blisko 10 tysięcy turystów. W tym
samym czasie w nowo otwartym Cen-
trum Obsługi Turystycznej w Darłowie
było ich ponad 7 tys.

Liczby pokazują, że w dalszym ciągu
turyści oczekują bezpośredniego kon-

taktu i aktualnych informacji. Poza
ogólnymi wiadomościami o atrakcjach,
imprezach lub noclegach, turyści mogli
w naszych Centrach skorzystać rów-
nież z wi-fi oraz bezpłatnych toalet.

Oprócz turystów z Polski, duża
część to obcokrajowcy. Przeważają
mieszkańcy Niemiec, Republiki Cze-
skiej, Wielkiej Brytanii, ale również
Rosji, Francji, Półwyspu Skandynaw-
skiego, Słowacji.

Zauważyliśmy coraz większe zain-
teresowanie regionem, jego atrakcjami
oraz historią, co oznacza, że nie naj-
ważniejszy jest wypoczynek na plaży.
Warto tu wspomnieć również o ak-

tywnej turystyce. Tu prym wiodły in-
formacje o nowo powstałych lub wyre-
montowanych ścieżkach rowerowych.

Jako ważne spostrzeżenie należy
uznać, że spośród wszystkich wypo-
czywających turystów coraz większą
część stanowią osoby wypoczywające
w naszym regionie po raz pierwszy, 
a często po raz pierwszy nad Bałty-
kiem. Dlatego, znaczną część działań
Darłowskiej Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej w nadchodzącym roku, rów-
nież podczas Targów Turystycznych,
poświęcimy edukacji na temat bez-
piecznego wypoczynku nad morzem.

JanuSZ CWaJna, DaRLOT

Turystów przybywa

P
odczas spotkania, kończącego
lato 2018 na kąpieliskach strze-
żonych Darłówka, burmistrz

podziękował za trudną służbę nad
zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem
naszych mieszkańców i turystów,
wszystkim ratownikom wodnym,
którzy podczas tych wakacji pełnili
służbę na naszych plażach. 

Jak wiemy, pomimo starań nie
udało się tego lata uniknąć tragedii – 14
sierpnia zapisał się czarnym tuszem w
historii Darłowa. To właśnie tego dnia,
na niestrzeżonym odcinku plaży, tuż
przy falochronie zachodnim, miejscu
które oznakowane jest czarnym
punktem i niedopuszczone jest do

kąpieli, utonęła trójka rodzeństwa 
z Sulmierzyc. 

Podczas spotkania burmistrz 
Darłowa zadeklarował, iż powoła spe-
cjalną komisję ds. bezpieczeństwa na
plażach. W jej skład, zdaniem burmi-
strza Klimowicza, powinni wchodzić
przedstawiciele ratowników wodnych,
straży miejskiej, policji, straży po-
żarnej, straży granicznej i innych służb
mundurowych – zwłaszcza tych zwią-
zanych z wodą. 

Ponadto w takiej specjalnej komisji
nie powinno zabraknąć przedstawicieli
darłowskich parafii, lokalnej branży
turystycznej, przedstawiciela Urzędu
Morskiego w Słupsku oraz Biura Pro-

mocji Miasta i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Darłowie. 

Celem komisji winno być wyciągnię-
cie wniosków, które wdrożone w życie
usprawniłoby jeszcze bardziej reago-
wanie i niesienie pomocy. Przed dar-
łowską promocją postawione zostanie
wyjątkowe zadanie – stworzenie 
i wdrożenie w życie kampanii eduka-
cyjnej – skierowanej do wszystkich, ale
zwłaszcza jasnej i przejrzystej dla
dzieci – uważa burmistrz Klimowicz. 

Kampania miałaby uświadamiać za-
grożenia jakie niesie morze, które jest
żywiołem niebezpiecznym. 

– Celem nadrzędnym ma być doło-
żenie wszelkich starań wszystkich,
którzy mogą coś zrobić w tym zakresie
– tak by nigdy już do takich tragedii
nad polskim Bałtykiem nie dochodziło
– podsumował burmistrz Darłowa. 

Podziękowano
raTownikom

W ostatnim dniu sierpnia, w Urzędzie Miejski w Darłowie odbyło się spotkanie
Burmistrza Darłowa – Arkadiusza Klimowicza z darłowskimi ratownikami.
Niestety, koniec lata przyniósł tragedię, której ratownicy nie mogli zapobiec. 

Czarny punkt na plaży w Darłówku Zachodnim (przy falochronie Zachodnim)

Sylwester Kowalski (kierownik plaży

w Darłówku Zachodnim)

Prace nad renowacją historycznego muru obronnego w ramach projektu 

Darłowo w czasach Króla Eryka. Zmiana otoczenia zamku kosztuje ponad 

725 tys. zł, połowę finansuje UE.

Widok na budowaną promenadę spacerową na koronie wydmy w Darłówku 

Zachodnim. To ostatni etap prac. Pod koniec października obiekt udostęp-

niony zostanie mieszkańcom i turystom. Budowa kosztowała ponad 3 mln zł,

połowę finansuje UE.

Wzdłuż uli. gen Józefa Sowińskiego – od ul. S. Wyspiańskiego do ronda przy 

ul. A. Mickiewicza (wyjazd na Dąbki) powstanie ścieżka rowerowa i chodnik oraz

przeprowadzona zostanie naprawa nawierzchni asfaltowej.

W pierwszych dniach października rozpocznie się montaż budowanego mostu

dla pieszych łączącego Wyspę Łososiową z ul. Lutosławskiego. Oddanie obiektu

do użytkowania przewidziane jest na koniec listopada. Zmiany na Wyspie

Łososiowej kosztują ponad 3,2 mln zł, połowę finansuje UE.

Fot. artur WejneroWski



W ogólnopolskim 
rankingu na tzw. „użłobko-
wienie”, przeprowadzonym

przez ekspertów pisma 
samorządowego „Wspól-

nota”, miasto Darłowo 
w grupie mniejszych miast

zdobyło srebrny medal.
Troską objęte są również
przedszkolaki i seniorzy. 

Wskaźnik użłobkowienia, czyli
odsetek dzieci w wieku 1 do 

3 lat objętych opieką w Darłowie jest
bardzo wysoki i za rok 2016 wynosi
62,73. Większy jest jedynie w Józefowie
i wynosi 70,03. Dzieci w Darłowie mają

zapewnioną opiekę w trzech niepu-
blicznych żłobkach: „Jacek i Agatka”,
„Przedszkole i żłobek przy Szkole” 
i „Przedszkole i Żłobek Niepubliczny
„Promyczek”. Łącznie w tych trzech
niepublicznych żłobkach jest 80 miejsc
dla dzieciaków. Darłowski samorząd
dofinansowuje poprzez konkursy pobyt
w żłobkach dla 40 dzieci. Kwota dotacji
wynosi 650 złotych miesięcznie na
dziecko i jest ona jedną z najwyższych
w naszym kraju. W latach 2013-2018
łączna kwota dofinansowania dzieci 
w żłobkach wyniosła 1,4 miliona złotych.

Troską i opieką samorządu objęte są
także dzieci w wieku przedszkolnym. 
W Darłowie działa jedno publiczne
Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej ze
160 miejscami oraz sześć niepublicz-

nych przedszkoli: „Jacek i Agatka” – 74
miejsca, „Great Sasetka” – 39 miejsc,
„Smyk” – 22 miejsca, „Akademia Przed-
szkolaka”– 75 miejsc, „Przedszkole przy
szkole”. Łącznie w roku 2018 do darłow-
skich przedszkoli uczęszcza 580 dzieci. 

Miesięczna kwota dofinansowania
na każde dziecko zamieszkałe w Dar-
łowie wynosi 630 złotych. W latach
2013-2018 z kasy miasta na darłowskich
przedszkolaków łącznie wydano sumę
16,1 miliona złotych. 

– Pieniądze wydane na dzieci trak-
tujemy jako inwestycje w przyszłość 
– mówił Arkadiusz Klimowicz na sesji
Rady Miejskiej. 

Darłowski samorząd wspiera rów-
nież politykę prorodzinną poprzez np.
wydawanie kart dla dużych rodzin. Do

tej pory z tego dobrodziejstwa korzysta
w Darlowie 361 osób. 

Darłowo nie zapomina również se-

niorach. Od niedawna rozpoczęto wy-
dawanie kart seniora. Na razie wydano
ich ponad 220. 
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3 września w Zespole Szkół Mor-
skich w Darłowie powitano rok
szkolny. W murach placówki naukę po-
bierać będzie 580 uczniów, w 23 od-
działach. Naukę w klasach pierwszych
rozpocznie 140 uczniów. W internacie
mieszkać będzie 220 uczniów.

Dyrektor szkoły powitała gorąco
uczniów i rodziców i życzyła wszystkim
pomyślności i samych sukcesów w nad-
chodzącym roku szkolnym. Przed całą
społecznością wiele wyzwań, już 13 
października odbędą się uroczystości
jubileuszu 65-lecia szkoły.

Dzwonek dla morsaków

darłowo na krajowym podium 

W
Szkole Podstawowej nr 3 
im. Króla Eryka Pomor-
skiego w Darłowie naukę

rozpoczęło w nowym roku szkolnym
2018/2019 aż 796 uczniów. Łącznie
dzieci będą się kształcić w 38 oddzia-
łach. Uczniowie klas od 1 do 5 włącznie
będą uczęszczać do głównego budynku
szkoły, położonego przy ulicy Szkolnej.
Natomiast uczniowie klas od 6 do 
8 będą się kształcić się w 12 oddziałach
w budynku Miejskiego Gimnazjum. 

– W ten sposób wszyscy będą cho-
dzić na jedną zmianę – informuje dy-
rektor szkoły Andrzej Protasewicz.
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku
szkolnego zaszczycił burmistrz miasta
Arkadiusz Klimowicz i wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Czesław Woźniak.

W Miejskim Gimnazjum im. Stani-
sława Dulewicza w czterech klasach III
będzie się kształciło 68 uczniów. Nowy

rok szkolny otworzyła pełniąca obo-
wiązki od 1 września nowa dyrektor
Pani Ewa Jaźwińska. W rozpoczęciu
uczestniczył przedstawiciel burmistrza
Zbigniew Mielczarski

W Zespole Szkół im. S. Żeromskiego,
w dziesięciu oddziałach, będzie się
uczyło 164 uczniów. W spotkaniu 
z uczniami i nauczycielami wzięli
udział burmistrz miasta Arkadiusz Kli-

mowicz i radna, przewodnicząca ko-
misji edukacji kultury i rekreacji Kry-
styna Różańska.

W Społecznej Szkole Podstawowej
im. Lotników Morskich naukę w 9 od-

działach będzie pobierało 184 uczniów.
W uroczystości wzięli udział radny ko-
misji edukacji kultury i rekreacji Piotr
Masłowski i przedstawiciel Urzędu Zbi-
gniew Mielczarski.

zabrzmiał pierwszy dzwonek 
3 września w darłowskich placówkach edukacyjnych zainaugurowano nowy rok szkolny.

Tak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego w Darłowie.



Rozmowa z Małgorzatą
Świątkowską dyrektorką

Miejskiego Gimnazjum

– Jak to jest być dyrektorem 
ważnej placówki oświatowej?

– Objęcie stanowiska dyrektora
szkoły było naturalną konsekwencją
rozwoju zawodowego, ale również do-
brym sposobem na sprawdzenie się 
w nowej roli i wprowadzenia zmian 
w swoim życiu, bo ja lubię zmiany.
Przez 12 lat pracowałam jako nauczy-
ciel klas I – III, przekwalifikowałam
się na nauczyciela historii na kolejne
12 lat. Szukałam czegoś nowego, a tak
się złożyło, że ówczesna dyrektor Ja-
nina Kolańska odchodziła na emery-
turę. Moja jedyna córka rozpoczęła
studia, pomyślałam więc, że czas na
kolejną zmianę. Złożyłam dokumenty
i po 10 latach nie żałuję swojej de-
cyzji. Czasem tylko zastanawiam się
czy warto było, bo „czasowo” byłam
bardzo ograniczona i zazdrościłam
moim nauczycielom wolnego czasu 
i wakacji, które utraciłam. Bycie dy-
rektorem to w dzisiejszych trudnych
czasach nie lada wyzwanie i bardzo
duża odpowiedzialność. Dyrektor
szkoły musi być dosłownie „człowie-
kiem od wszystkiego”, w równym
stopniu pedagogiem, administra-
torem, menagerem i swoistym me-
diatorem godzącym oczekiwania od-
miennych środowisk: nauczyciel-
skiego, uczniowskiego, rodziców, or-
ganu prowadzącego i nadzoru peda-
gogicznego. Nie można przyjąć po-
stawy „sprawuję władzę dla samej
władzy”, bo nauczyciele są specy-
ficznym środowiskiem, to kierownicy
z dużą autonomią i sami organizują
pracę na lekcji. Osobiście najbardziej
lubię być nauczycielem i za Konfu-
cjuszem powtórzę, że „jak kochamy
to, co robimy, to nie czujemy, że pra-
cujemy”. 

– Proszę przytoczyć 
ważniejsze sukcesy 
Miejskiego Gimnazjum pod
pani kierownictwem… 

– Szkoła zawsze funkcjonowała na-
prawdę na wysokim poziomie, a do-
brym miernikiem jakości jej pracy
były sukcesy edukacyjne jej uczniów.
W najważniejszych konkursach
przedmiotowych organizowanych
przez Zachodniopomorskie Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie rok-
rocznie uczniowie zdobywali tytuły
finalistów i laureatów, w sumie 
w ciągu 10 lat wykształciliśmy 56 fi-
nalistów i 4 laureatów tych najważ-
niejszych konkursów wojewódzkich.
Uczniowie zdobywali także główne
miejsca w wielu konkursach muzycz-
nych, artystycznych i sportowych.
Jednocześnie byliśmy szkołą dla
wszystkich i tacy są nasi absolwenci,
przeróżni, wyjątkowi i ambitni, osią-
gający wiele sukcesów, ale i też zwy-
czajni chcący po prostu zdobyć dobry
zawód. W ciągu ostatnich 10 lat szkołę
opuściło 993 absolwentów, którzy
często nas odwiedzają a czasami wra-
cają jako praktykanci albo nauczy-
ciele. Od zawsze w szkole bardzo do-
brze działały: Samorząd Uczniowski,
Szkolny Klub Wolontariusza „Espe-
ranza”, Szkolny Chór „Cantabile”, 13

DWDH ZHP Szare Szeregi im. Rudego.
Uczniowie zawsze chętnie organizo-
wali i brali czynny udział w akcjach 
i programach środowiska lokalnego,
wykazywali także dojrzałą postawę
społeczną poprzez dbałość o mienie
szkoły. 

– Pani placówkę padła ofiarą
zmian strukturalnych. Jaka
refleksja wynika z pani wielo-
letniego doświadczenia 
w pracy oświatowej?

– W Polsce potrzebne są zmiany 
w samym myśleniu o szkolnictwie.
Mimo wielu różnych pomysłów i nie-
potrzebnych zmian organizacyjnych,
polska szkoła dalej pracuje jak fa-
bryka obrabiając w ciągu 45 minut 
za zamkniętymi drzwiami młodych
ludzi. Nauczyciele powinni odejść od
tradycyjnej roli przekaźnika wiedzy.
Młodzi spędzają wiele godzin na
różnych forach internetowych, ale
nie umieją korzystać z tej wiedzy. Po-
trzebna jest im umiejętność samo-
dzielnego myślenia, selektywnego
czytania, a polscy nauczyciele tak ko-
chają uczniów, że nie pozwalają na
samodzielność: jeżeli pojawia się
trudne zadanie, to nauczyciel poka-
zuje jak je rozwiązać. Dalej patrzymy
na oświatę przez pryzmat podręcz-
nika i wiedzy teoretycznej. Zmiany 
w polskiej oświacie nie są, niestety,
poprzedzane analizą efektywności
rozwiązań poprzednich. Środowisko
oświatowe nie wie więc, co było złe, 
a co dobre. W żadnej reformie nie 
zadbano o ograniczenie encyklope-
dyzmu, upowszechnienie edukacji 
w dzieciństwie czy zatrudnianiu na-
prawdę wysokiej klasy specjalistów.
W dalszym ciągu trafiają do szkół
osoby, które nie powinny być na-
uczycielami, a system sprawdzania
predyspozycji, czy choćby osobowości
przyszłych nauczycieli praktycznie
nie istnieje. Dziesięć ostatnich lat po-
święciłam na tworzenie rodzinnej
szkoły z przyjaznym dla ucznia śro-
dowiskiem, a teraz jestem świadkiem
likwidowania szkoły tylko w imię 
nikomu niepotrzebnej ideologii. Jako
dyrektor odchodzę z poczuciem do-
brze wypełnionej misji. Dziękuję
wszystkim Pedagogom, Pracow-
nikom, Absolwentom i Przyjaciołom
Miejskiego Gimnazjum w Darłowie za
życzliwość, dobre słowo, zachętę do
pracy, gdy nic się nie udawało i po-
chwałę, gdy wszystko szło dobrze, za
wspaniałych 10 lat współpracy. 

– Dziękuje za rozmowę. 
LeSZeK WaLKIeWICZ

ostatni rok
gimnazjów

Od 1 września 2018 r., 
po wygraniu ogłoszonego

przez Urząd Miejski 
w Darłowie konkursu, 

mgr Elżbieta Mielczarek-
-Waluch objęła funkcję 

dyrektora Przedszkola nr 2
im. Janiny Porazińskiej.

Od urodzenia darłowianka. 
W roku 1988 ukończyła Stu-

dium Nauczycielskie w Koszalinie. Na-
stępnie w Bałtyckiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Koszalinie w 1998
r. uzyskała stopień licencjata i w tej
samej uczelni na kierunku pedago-
gicznym w roku 2000 zdobyła stopień

magistra. Pierwszą pracę podjęła 
w roku 1988 w Przedszkolu nr 4 

w Darłowie. Następnie pracowała jako
nauczyciel w przedszkolu, które podle-
gało pod dowództwo Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. Od roku 2005 pracuje 
w Przedszkolu nr 2 im. J. Porazińskiej,
podlegającemu pod darłowski samo-
rząd. W tym samym czasie została na-
uczycielem dyplomowanym. Przez pe-
wien okres była wicedyrektorem tej
zasłużonej placówki oświatowej. 

– Elżbieta Mielczarek-Waluch ma
blisko 30-letnie doświadczenie w pracy
wychowawczej z dziećmi oraz dużą
znajomość środowiska. Te walory 
powinny jej zapewnić sprawne 
zarządzanie przedszkolem i dobrą
współpracę z samorządem i rodzicami
dzieci – ocenił wybór nowej dyrektor
burmistrz A. Klimowicz. 

nowa dyrektor miejskiego przedszkola

S
woją edukację przedszkolną 
123 dzieci będzie odbywać przez
10 godzin dziennie, a 35 w cyklu

pięciogodzinnym. Wychowanie przed-
szkolne będzie przebiegać w siedmiu
oddziałach, w tym jeden jest integra-
cyjny. Uczyć i wychowywać ich będzie
doświadczona kadra 17 nauczycieli, 
m. in. logopeda, katechetka i nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej. Poza tym pu-
bliczne przedszkole zatrudnia jeszcze
14 osób obsługi.

Dzieci mają zapewnione bardzo
dobre warunki bytowe oraz wysoką
jakość procesu nauczania i wycho-
wania. Oprócz zajęć wychowawczo
dydaktycznych planuje się prowadzić
zajęcia dodatkowe: logopedyczne, 
religia i rytmika, opłacane przez
Urząd Miejski oraz rytmiczno-
-taneczne, teatralno-artystyczne, 
kulinarne, a także plastyczno-tech-
niczne prowadzone bezpośrednio 
w grupach.

W roku szkolnym 2018/2019 będzie
realizowany program edukacji przed-
szkolnej „Nasze Przedszkole” 
i „Program adaptacja dziecka 3-let-
niego” oraz kilka innych autorskich
programów. 

nowy rok przedszkolny 
158 dzieci w wieku 3-6 lat rozpocznie nowy rok szkolny w darłowskim
Przedszkolu nr 2 im. Janiny Porazińskiej.

Przedszkolakom, rodzicom, nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola burmistrz Miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz i Rada Miejska życzą miłego i fajnego roku przedszkolnego, zadowolonych, radosnych dzieci, dumnych ze swych pociech rodziców oraz małych i dużych sukcesów w pracy.

5edukaCja
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27 sierpnia burmistrz Darłowa
spotkał się z dwoma dyrektorkami
oświatowych placówek samorządo-
wych: Małgorzatą Świątkowską – dy-
rektorką Miejskiego Gimnazjum im.
Stanisława Dulewicza i Grażyną Du-
lewicz z Przedszkola nr 2 im. Janiny
Porazińskiej. 

Gospodarz miasta wręczył obu pa-
niom kwiaty i podziękowania za wzo-
rowe pełnienie obowiązków dyrektora
Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza. Małgorzacie Świątkowskiej
(w okresie od 1.09.2008 r. do 31.08.2018)
i Grażynie Dulewicz, dyrektorce Przed-
szkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej 
(w okresie od 22.01.2013 do 31.08.2018
r.). Do podziękowań Arkadiusz Klimo-
wicz dołączył życzenia zdrowia i szczę-
ścia rodzinnego. 

W spotkaniu uczestniczyli Arka-
diusz Klimowicz – burmistrz Darłowa,
Czesław Woźniak wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, Zbigniew Mielczarski
kierownik referatu oświaty i spraw

społecznych w UM, Krystyna Różańska
– przewodnicząca komisji edukacji,
kultury i turystyki RM, Renata Po-
tomska – radna i przedstawicielka 
Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich
w Darłowie. 

Władze miasta Darłowa wysoce
cenią sobie współpracę z doświadczo-
nymi pedagogami oraz świetnymi or-
ganizatorami życia szkolnego i przed-
szkolnego i dziękują z trud włożony 
w edukację dzieci i młodzieży.

PoDZIęKoWANIA ZA lATA PrACY
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8 lipca na Wyspie Łoso-
siowej odbył się V Letni 

Festyn Rodzinny. Zgroma-
dziło się wielu mieszkańców

Darłowa i okolicy. 
Imprezę zorganizował Dzienny

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeu-
tyczny w Darłowie i Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin 
i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłow-
skiej i Gmin Ościennych. 

Festyn otworzyli Marzena Górzyń-
ska – szefowa DORT w Darłowie razem

z burmistrzem Darłowa, wójtem Gminy
Darłowo, starostą sławieńskim i za-
stępcą komendanta Powiatowej Straży
Pożarnej. Gospodarz miasta, wielce
przychylny dla działającego w Darłowie
od ponad 20 lat Stowarzyszenia, życzył
udanego festynu. Przy okazji obiecał
pomoc w planowanej budowie centrum
rehabilitacyjno-terapeutycznego wraz
z domem pomocy społecznej poprzez
udostępnienie ze znaczną bonifikatą
terenu położonego w pobliżu liceum.
Planowane centrum ma być dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnospraw-

nych i starszych z pełną infrastruk-
turą niezbędną do rehabilitacji.

Na festynie atrakcja goniła atrakcję.
Najliczniej i zarazem najbardziej 
widowiskowo prezentowali swoje do-
świadczenia strażacy. Zademonstrowali
m.in. cięcie samochodu, udostępnili
strażacki tor przeszkód, motorowym
pontonem wozili chętnych po rzece
Wieprzy i zbierali do puszek datki dla
organizatorów festynu. Dzieci z poma-
lowanymi twarzami tańczyły i bawiły
się na zjeżdżalni i innych nadmucha-
nych urządzeniach. Wielkie zaintereso-

wanie wzbudziły akrobatyczne popisy
artystyczne grup tanecznych Eweliny
Nidzgorskiej, atrakcyjne występy dzie-
ciaków z Przedszkola przy szkole, Ga-
brysi Chojnackiej, Nikoli Radomskiej,
animacje z grupą Przygoda z Bandą.
Przez cały czas odbywały się występy,
konkursy, pokazy, loteria w której każdy
los był pełny. Wyśmienicie smakowała
wojskowa grochówka, kiełbaski z grilla,
ciasta i inne smakołyki domowej roboty.

Dał czadu zespół lachowskiego Kruca
Banda – uczestników tegorocznej edycji
programu UGOTOWANI. Imprezę ta-
neczną poprowadził Piotr Czart.

Dochód z imprezy został przezna-
czany na potrzeby DORT, który pro-
wadzi kompleksową rehabilitację dzieci
i dorosłych.

Organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom i wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie wydarzenia.

rodzinnie na WYSPIE ŁoSoSIoWEJ

D
ochód z festynu zostanie prze-
znaczony na poszerzenie
usług hospicyjnych i poprawę

warunków pobytu pacjentów w Domu
Hospicyjno – Opiekuńczego Caritas 
im. Bp Czesława Domina w Darłowie.
Organizację charytatywnego festynu,
wsparło aż 145 firm i osób prywatnych.
Głównymi organizatorami charyta-
tywnego festynu byli: Joanna Klimo-
wicz – prezes zarządu, wiceprezesi 
Danuta Woźniak, ks. Krzysztof Sen-
decki, Czesław Woźniak – skarbnik
oraz o. Damian Basarab – przewodni-
czący rady, jej członkowie Danuta Pu-

czyńska i Dorota Ratkowska. Wspoma-
gali ich liczni wolontariusze oraz orga-
nizatorzy stoisk wystawienniczych. 

Swoje namioty handlowe mieli m.in.
miejscowe Koło Myśliwskie „Odyniec”,
Związek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów, Straż Pożarna, sprzedający na-
lewki i zioła, ozdobne świece i inni.
Dużym powodzeniem cieszyły się dmu-
chane zjeżdżalnie i ruchome urządzenia
zabawowe dla dzieci oraz loteria fan-
towa, w której wszystkie losy były wy-
grane. 

Podczas festynu można było po-
smakować wielu specjałów, m.in. pie-

rogów, małosolnych ogórków, zupy
rybnej, gulaszu z dzika, chleba ze
smalcem, kiełbasek z grilla albo wspa-
niałych ciast. 

Na scenie przed ratuszem odbywały
się koncerty zespołów i występy soli-
stów, a także licytacje części darów
przekazanych przez firmy i osoby pry-
watne. Aplauzem cieszył się rozryw-
kowy koncert Zespołu Muzycznego
ScherzoBis, kierowanego przez Jana
Schwarzlose. 

Dużo dzieci pod sceną zgromadziły
występy Teatru Obieżyświat, który za-
prezentował autorski spektakl eduka-
cyjny pełen pozytywnej energii, ciepła
i życzliwości. Natomiast Teatr Fantazja
przeniósł nas w świat bajki o Aladynie
– sztuki, która miała wielkie walory
wychowawcze.

Koło Łowieckie „Odyniec Darłowo”
zapoznało widzów z walorami kilku ras
psów myśliwskich, jak np. teriery, go-
ńcze, wyżły, posokowce, czy wszech-
stronny pies karelczyk. Prezentacje 
i fachowy komentarz uzupełniły zako-
rzenione w polskiej tradycji sygnały
myśliwskie, nieodłączny element po-
lowań.

Radni Rady Miejskiej: Roman Du-
dziński, Dorota Podgórska i Jerzy Ma-
ciąg, z przewodniczącą Krystyną Soko-
lińską na czele kwestowali na rynku
zbierając do puszek datki na hospicjum. 

Rewelacyjny koncert zatytułowany
„Usta milczą dusza śpiewa” dali soliści
operetkowi. Festyn na rzecz hospicjum
w Darłowie przyciągnął tłumy.

Na scenie przed ratuszem oprócz

już wcześniej wymienionych miały
miejsce koncerty zespołów i występy
solistów oraz licytacje części darów
przekazanych przez firmy i osoby pry-
watne. Kolejno występowali: Studio Ta-
neczno-Wokalnego REVOLTADE, Artur
Hamerling z wokalistami: Joanną Le-
biecką i Mariuszem Iwko, zespoły mu-
zyczne HAZES; 5S z Polanowa i HOT
DANCE. 

Jak zwykle konferansjerkę podczas
festynu świetnie prowadził Arkadiusz
Sip – dyrektor Darłowskiego Ośrodka
Kultury im. L. Tyrmanda.

L. WaLKIeWICZ 

Festyn morze miłości
W niedzielę, 5 sierpnia, po raz szósty na staromiejskim rynku w Darlowie odbył się festyn charytatywny na rzecz darłowskiego
hospicjum zorganizowany przez fundację „Morze Miłości”. Dzięki hojności darłowian udało się zebrać 23.452,25 złotych.

DZIęKUJEMY 

Przedstawiciele fundacji Morze 
Miłości gorąco dziękują wszystkim
sponsorom i ludziom dobrej woli,
którzy dołożyli swoją cegiełkę 
do organizacji festynu lub wspo-
mogli szczytny cel zbiórki kwotą
lub darem.



Wdrugiej połowie tego roku
planujemy wiele spotkań 

i wydarzeń mających na celu aktywi-
zację mieszkańców Darłowa – za-
pewnia Joanna Witkowska, prezes Da-

rłowskiego Centrum Wolontariatu 
informuje o powakacyjnych planach
związanych z działalnością DCW. 

Pomysłów do realizacji nowych 
i dodatkowych spotkań w DCW nie

brakuje i z pewnością jeszcze nie raz
wolontariusze zaskoczą mieszkańców
czymś nowym i oryginalnym. Już
teraz w ich imieniu możemy zaprosić
na zajęcia odbywające się cyklicznie:
język angielski, Seniorzy w sieci czy
zajęcia plastyczne dla dzieci oraz do-
rosłych, a także do Kawiarenki Oby-
watelskiej. Pierwsze spotkanie – tym
razem rozmowa z burmistrzem 
o przyszłorocznym budżecie – mamy
już za sobą. 

Oprócz tego planowane są jednora-
zowe spotkania i wydarzenia o różnej
tematyce, m.in. spotkanie informa-
cyjne na temat autyzmu w formie
forum dyskusyjnego; spotkanie ogól-
nodostępne z trenerem osobistym/
coachem; spotkanie z wizażystkami dla
mieszkanek z cyklu „Jak się malować”;
zajęcia samoobrony dla pań; spotkanie
informacyjne na temat myślistwa. 

– W planach mamy również zajęcia
tematyczne „Wyczesany Tata” dla ta-
tusiów i córek z podstaw robienia
fryzur – zapowiada J. Witkowska.

Oczywiście pod koniec roku plano-
wane jest ponownie wielkie wydarzenie
jakim stała się Laponia. 

W
tym roku nastąpiło kilka
istotnych zmian organiza-
cyjnych tej imprezy za-

znacza – Magda Burduk, szefowa 
darłowskiej promocji. 

– Pierwsza z nich i chyba najistot-
niejsza – to zmiana producenta. Do tej
pory korzystaliśmy z pomocy firmy 
zewnętrznej przy tworzeniu programu
i doborze gości. Natomiast tą edycję
wykonaliśmy, zbudowaliśmy i zreali-
zowaliśmy w stu procentach sami 
– dodaje Burduk. 

Do tego zadania burmistrz Klimo-
wicz upoważnił Darłowski Ośrodek Kul-
tury, reprezentowany przez dyrektora
Sipa oraz Biuro Promocji Miasta 
Darłowa. To na tych dwóch organizacyj-
nych miejskich jednostkach spoczywała
odpowiedzialność stworzenia koncepcji
festiwalu stuprocentowo darłowskiego
– tzn. w pomyśle i wykonaniu. 

– Oczywiście realizacja tej koncepcji
możliwa była tylko dzięki wspaniałej
współpracy pomiędzy wszystkimi part-
nerami, zgraniu, obowiązkowości i do-
dawania poza obowiązkiem służbowym
czegoś ekstra od siebie – podkreśla
Burduk. 

Inną zmianą, której musieliśmy
stawić czoła w tym roku była zmiana
lokalizacji imprezy. I tu również spot-
kaliśmy się z szeregiem nowych wy-

zwań takich jak chociażby bodowa
przyłączy elektrycznych, czy nowa lo-
kalizacja dla całej infrastruktury festi-
walowej. W samym programie imprezy,
do sprawdzonego szablonu dołoży-
liśmy dział podróże i podróżnicy 
z Aleksandrem Dobą jako liderem. 

W efekcie powstał bardzo bogaty 
i różnorodny program festiwalowy
uwzględniający potrzeby i gusta
różnych odbiorców, w tym także
uwzględniający potrzeby wynikające 
z różnic wiekowych. 

– Najogólniej ujmując 8. edycja
Media i Sztuka – festiwalu w Darłowie,
to blisko pięćdziesiąt tematycznych 
spotkań, trzy ważne wydarzenia mu-
zyczne, warsztaty, dyskusje na tematy
ważne dla Polski i Polaków, to kre-

owanie mody na wypoczynek nad pol-
skim morzem. Morzem, które potrafi
zaskoczyć niebanalną ofertą kultu-
ralną. To również relacje na żywo na
antenach ogólnopolskich stacji telewi-
zyjnych: TVN24 i TVP – podsumowuje
M. Burduk. 

Szacuje się, że tegoroczną edycję fe-
stiwalu Media i Sztuka odwiedziło
blisko 20.000 osób. Z przeprowadzo-
nych na podstawie rozmów wywiadów
z turystami, wynika, iż często data
przyjazdu do Darłowa podyktowana
jest chęcią wzięcia udziału w tej sztan-
darowej imprezie kulturalnej Darłowa. 

– Wniosek? Jeden – robić dalej. 
Korzystając z okazji w imieniu organi-
zatorów i swoim własnym pragnę po-
dziękować za okazaną nam pomoc

wszystkim tym, którzy nam dopomogli
i poniekąd stali się twórcami Festiwalu
Media i Sztuka – Darłowo 2018. Ciepłe
słowa uznania i szczere podziękowania
kierujemy również do zespołu wolon-
tariuszy z Darłowskiego Centrum Wo-
lontariatu, na których po raz kolejny
mogliśmy liczyć i którzy wnieśli w im-
prezę dodatkową jakość – podsumo-
wuje wielomiesięczne wysiłki organi-
zacyjne współorganizatorka wydarze-
nia.
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31 sierpnia, w Terminalu Pasażer-
skim w Darłówku Zachodnim, odbyła
się 6. edycja debaty branży tury-
stycznej i okołoturystycznej „Media 
a Turystyka”. 

Tematem przewodnim konferencji
była „prawda czy fałsz w przekazie me-
dialnym”.

Patronat na tym wydarzeniem ob-
jęła Polska Organizacja Turystyczna.

Media a Turystyka

media i Sztuka – ósmy już raz
Za nami 8. edycja festiwalu Media i Sztuka, który od 2011 roku realizowany jest w Darłowie i spotkał się z uznaniem zarówno
mieszkańców miasta, jak i turystów, którzy zaznaczają, że termin tej imprezy ma wpływ na ich plany urlopowe. 

Koncert gwiazdy muzycznej – Patrycji Markowskiej podczas tegorocznej edycji Media i Sztuka – festiwalu w Darłowie zgromadził

tłumy w darłowskim porcie. Fot. Bartosz Góral

Michał Olszański – zdobywca tego-

rocznej Fali Festiwalu Media i Sztuka. 

Fot. tomasz keler

Lech Wałęsa w Darłowie otrzymał symboliczny klucz do bram miasta. Spotkanie cie-

szyło się stuprocentową frekwencją. Fot. tomasz keler

DCW zaprasza

Patronat Honorowy nad festiwa-
lem objął Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz, Pomorze Zachodnie. 
Partnerem strategicznym tego-
rocznej edycji była belgijska firma
POC Partners POLSKA 
z 28-letnim doświadczeniem 
w budowaniu ekskluzywnych 
nadmorskich apartamentów, 
w tym m.in. budowanych 
w Darłówku apartamentów 
pn. Marina Royale. Partnerem 
medialnym było Radio Koszalin.



krystyna 
Sokolińska
przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Darłowie i członek
komisji spraw społecznych:

– Kadencja
2014-2018 to
czas dużych
wyzwań dla
samorządu lo-
kalnego i re-
alizacji zadań
to tez konty-
nuacja wielo-
l e t n i c h

działań burmistrza i Rady Miej-
skiej w Darłowie. W minionym
okresie oddano inwestycje 
o dużym znaczeniu m. in. basen
portowy miejskie obwodnice, za-
gospodarowano tereny w obrębie
Starówki, budowa ulic m. in. Dule-
wicza Chełmońskiego, Kossaka 
Dygasińskiego, Dąbrowskiego, bu-
dowa nowych mieszkań komunal-
nych, budowa parku rekreacyjnego
przy ulicy Traugutta, nowe place
zabaw... Na uwagę zasługuje po-
wstanie wielu inicjatyw obywatel-
skich, kolejne budżety obywatel-
skie i w ramach tego wiele
zrealizowanych pomysłów miesz-
kańców. Powołanie pięciu rad osie-
dlowych, które aktywnie włączają
się w działania samorządu – to też
ogromny sukces lokalnej społecz-
ności. 

Pragnę serdecznie podziękować
w imieniu Radnych Rady Miejskiej
wszystkim, którzy przyczynili się
do dalszego rozwoju naszego pięk-
nego miasta i Jego mieszkańców.
Przede wszystkim panu burmi-
strzowi i jego służbom, ponieważ
podejmowane przez nich działania
przyczyniły się do wzrostu war-
tości i walorów naszej malej oj-
czyzny. Składam serdeczne gratu-
lacje za wszystkie osiągnięcia,
mieszkańcom zaś dziękuję za
wszystkie pozytywne słowa 
i ogromne wsparcie samorządu 
darłowskiego.

Czesław 
Woźniak
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej i członek komisji 
planowania, rozwoju 
i gospodarki morskiej:

– Chciałbym
stwierdzić, że
program Ko-
mitetu Wy-
borczego Ar-
k a d i u s z a
K l i m o w i c z a  
( z  k t ó r e g o
otrzymałem
mandat rad-

nego) został w pełni zrealizowany.
To dzięki wysiłkowi obecnej Rady
oraz burmistrza realizując pro-
gram wyborczy zmieniliśmy ob-
licze Naszego Darłowa, a mieszkań-
com żyje się łatwiej. To dzięki po-
wołaniu Rad Osiedli, wyłonionych
w wyborach bezpośrednich, po-
prawiła się komunikacja pomiędzy
mieszkańcami a władzą samo-
rządowa. Wprowadzenie instytucji
budżetu obywatelskiego dało
mieszkańcom możliwość decydo-
wania o swoim otoczeniu.

Współpraca Rady z pracowni-
kami samorządowymi miasta, ich

ogromny wysiłek, przygotowanie
odpowiednich uchwał stawia 
Darłowo w czołówce gmin umie-
jących korzystać z zewnętrznych
środków finansowych. To dzięki
tym środkom i własnemu wkła-
dowi finansowemu miasta zreali-
zowaliśmy inwestycje wielkie 
i małe, likwidując wiele uciążli-
wości życia codziennego. Nowe 
inwestycje drogowe stworzyły zu-
pełnie nowy układ komunikacyjny.
Nie zapomnieliśmy o Seniorach 
– przy Urzędzie Burmistrza działa
Rada Seniorów, w której reprezen-
tuję Radę Miejską. To dzięki jej sta-
raniom i przychylności władz usta-
nowiono Kartę Seniora. Nie
zapominamy o dzieciach i mło-
dzieży dając do ich dyspozycji
nowe place zabaw, sale sportowe.
Pamiętamy o kierowcach oddając
do ich dyspozycji nowe parkingi.
Nie sposób wymienić wszystkie
działania i sukcesy obecnej Rady.
Utrzymuję stały kontakt ze swoimi
Wyborcami – natychmiast reaguję
na wnioski mieszkańców. Cieszy
mnie bardzo, że cały okres obecnej
jeszcze kadencji upłynął pod zna-
kiem rzetelnej pracy całej Rady
pod przewodnictwem Pani Kry-
styny Sokolińskiej bez waśni,
kłótni w tak burzliwych czasach.
Kadencję oceniam bardzo wysoko.

zbigniew 
Grosz
przewodniczący komisji rewi-
zyjnej i członek komisji plano-
wania, rozwoju i gospodarki
morskiej:

– W czterolet-
niej kadencji
z a b i e g a ł e m  
o zaprojekto-
wanie i wyko-
nanie oświe-
t l e n i a
ulicznego na
osiedlu Bema.
Przyczyniłem

się do wyboru przewodniczącego
Rady Osiedla i zagospodarowanie
terenu wokół Inkuli. Zabiegałem 
o budowę ronda przy ul o. Damiana
Tynieckiego oraz o budowę kanali-
zacji i deszczówki na ulicach Po-
lnej, Wiejskiej i Szarych Szeregów.
Uczestniczyłem w przygotowaniu,
opiniowaniu i zatwierdzeniu
wszystkich uchwał Rady Miejskiej. 

krystyna 
różańska 
przewodnicząca komisji 
edukacji, kultury i turystyki
oraz członek komisji spraw
społecznych:

– Nie tylko na
p ó ł m e t k u  
kończącej się
obecnie ka-
dencji wypo-
w i e d z i a ł a m
słowa – będę
walczyć jako
radna spod
z n a k u

Strzelca! Są efekty tej walki. 
O obiekt Miejskiej Biblioteki, 
o małą architekturę miejską.
Wniosek i przygotowana fakto-
grafia o rzeźbę-ławeczkę Tyr-
manda został podpisany przez bur-
mistrza i przekazany dyrektorowi

DOK-u. Czekam na realizację mego
projektu do Budżetu Obywatel-
skiego w 2018 – „Różanej Alei”
(bindaża). Na cmentarzu pojawiły
się stojaki ze sprzętem do porząd-
kowania, o które prosiłam. A ko-
lumbarium przed nami – jest 
w planach MPGK, jak i barierki na
moście, rewitalizacja parków. Nie 
z mojej winy Gimnazjum zwija
sztandar ze słowami Dulewicza 
„Z dobrych czynów daj się znać”.
Edukacja i wychowanie dzieci to
priorytet. Miejsc w przedszkolach
nie brakuje. O seniorach też pamię-
tam – ile mogę i potrafię, ale…
Pójdę na wojnę z każdym, kto
powie, że w Darłowie nic się nie
robi. W każdej dziedzinie życia
mieszkańców dzieje sie dużo do-
brego. Są koncerty, imprezy, festi-
wale. Jest nowoczesne kino! Moja
aktywność wiąże się z promocją 
i rozwojem społeczno-kulturalnym
miasta. Od trzech lat piszę projekty
do Budżetu Obywatelskiego 
i składam różne wnioski. Jeśli nie
mnie, to Radzie Osiedla udało się
„zaklepać” to, co miało być zro-
bione na Wieniawskiego i w po-
bliżu (schody, klomb, śmietnik…).
Inni podjęli moją walkę o przy-
wrócenie Galerii Morskiej. Mam ci-
ągle dużo siły do zmagań z prze-
ciwnościami 

renata 
Potomska 
przewodnicząca komisji spraw
społecznych i członek komisji
edukacji, kultury i turystyki:

– Czas mija-
jącej kadencji
przyniósł mi
prywatnie za-
szczytny tytuł
Zasłużonego
Honorowego
Dawcy Krwi
(niezrzeszo-
na). Dziś wiem

na pewno, że dzielenie się „czer-
wonym złotem” jest niezastąpio-
nym wsparciem dla potrzebu-
jących.

Inną moją aktywnością jest pro-
mowanie idei hospicyjnej, czynnie
wspieram darłowski Dom Hospi-

cyjno – Opiekuńczy im. bp. Cz. Do-
mina, uczestnicząc w corocznych
kwestach na jego rzecz.

Swoją misję społeczną staram
się łączyć z aktywnością zawodową
przez współpracę i aktywizowanie
środowiska seniorów (prężny klub
Związku Emerytów i Rencistów).

Wspólne działania to wymierne
korzyści dla nich samych oraz dla
nas – czerpiących z ich mądrości 
i doświadczenia. Współpraca zaś 
z pionierami i kombatantami to
hołd dla Małej Ojczyzny i próba
ocalenia świadectw naszej wspólnej
historii.

Jako przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych RM byłam
jedną z inicjatorek – niełatwej 
– dyskusji o usługach medycznych
świadczonych na terenie naszego
miasta.

Wspieram działania na rzecz
zwierząt bezdomnych, w obejściu
mojego domu również biegają trzy
bezdomniaki... Jestem za eduko-
waniem dzieci i dorosłych – opie-
kunów zwierząt udomowionych,
wkrótce rozpoczniemy z Urzędem
Miasta i Strażą Miejską wspólną
akcję edukacyjną na rzecz świa-
domej opieki nad zwierzętami.

Staram się zawsze reagować na
potrzeby i problemy mieszkańców,
korzystając jednocześnie z wiedzy
i kompetencji służb oraz instytucji
pomocowych (nieocenione wspar-
cie Straży Miejskiej i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej).
Pomoc w usunięciu przeszkód 
w codziennym życiu to skrócenie
ich drogi do „urzędów”.

Jeszcze rzut oka na moje osiedle:
remonty i inwestycje (m.in. na ul.
Królowej Jadwigi i Księżnej Zofii), 
o które występowałam we wnio-
skach do kolejnych budżetów, 
ziściły się bądź są realizowane. Przy
okazji pragnę podziękować moim
wyborcom za to, że spontanicznie 
i w bezpośredni sposób rozmawiają
ze mną o sprawach miasta a także
powierzają mi swoje osobiste pro-
blemy. Dziękuję za zaufanie!

andrzej herdzik 
przewodniczący komisji 
planowania, rozwoju 
i gospodarki morskiej:

– W mijającej
kadencji ko-
misja, której
przewodniczę
zajmowała się
głównie pra-
cami nad zmia-
ną planów za-
gospodarowa-

nia przestrzennego. Przez ostatnie
4 lata uzgodniliśmy wiele planów
miejscowych po to, żeby umożliwić
mieszkańcom Darłowa, darłow-
skim firmom, inwestorom z ze-
wnątrz realizację ich planów
mieszkaniowych i inwestycyjnych.
Zmiana planów to także dochody
dla samorządu, a jak wszyscy
wiemy dochody te są nam bardzo
potrzebne po to, by realizować po-
trzeby mieszkańców Darłowa. 

Paweł Breszka 
członek trzech komisji: 
rewizyjnej, planowania, roz-
woju i gospodarki morskiej 
oraz spraw społecznych:

– Cztery lata...
jak z bicza. Ale
to lata wspa-
niałe. Na-
uczyłem się
być samo-
rządowcem.
Nauczyłem się
trudnej sztuki
kompromisu.

Ale także cierpliwości, która za-
wsze pomaga w realizacji założo-
nych celów. Mimo szorstkiej przy-
jaźni, opozycjonisty z koalicją,
wiele ich zrealizowałem. I jeszcze
jedno: wspaniałe uczucie, jakie 
towarzyszyło mi zawsze, kiedy 
widziałem ludzi zadowolonych 
z efektów mej pracy, jako Radnego
Królewskiego Miasta, a Darłówka
w szczególności.

Piotr 
Masłowski 
członek dwóch komisji: 
komisji planowania, rozwoju 
i gospodarki morskiej oraz 
komisji edukacji, kultury 
i turystyki:
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D
arłowscy radni w minionej kadencji w ciągu
czterech lat obradowali na 58 sesjach. Podjęli
na nich 451 uchwał. Był to okres wytężonej

merytorycznej pracy radnych, zarówno w poszcze-
gólnych komisjach jak i w całej radzie. 

Poszczególne komisje Rady Miejskiej obradowały
następującą ilość razy: rewizyjna – 25, gospodarczo-
budżetowa – 53, planowania rozwoju i gospodarki 
morskiej – 56, spraw społecznych – 34,edukacji kultury
i turystyki – 35. 

Radni w swojej pracy kierowali się dobrem całego

miasta, całej wspólnoty samorządowej. Wszystkie
sprawy, procedowane w zakresie ustanawiania prawa
miejscowego, zawsze miały pozytywny wpływ na
rozwój infrastruktury, edukacji, promocji i rozwoju
społeczno-kulturalnego naszego miasta. 

Rada Miasta ze szczególną troską zajmowała się
problemami ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz
ubogich darłowian, którym w pełnym zakresie udzie-
lana jest pomoc społeczna. Przez całą kadencję
współpraca z burmistrzem miasta układała się rze-
czowo i profesjonalnie.

PracowiTa
kadencja
Kończy się kadencja darłowskiej rady Miejskiej. Wkrótce 15 radnym
wygasną mandaty, ale jednocześnie będą wybory do rady Miejskiej
na kadencję 2018-2022. 



– Mijająca ka-
dencja radne-
go miejskiego
pobudziła we
mnie przede
wszystkim in-
stynkt samo-
r z ą d o w c a ,
stąd zamie-

rzam dalej czynnie uczestniczyć 
w życiu społecznym. Z racji pozo-
stawania w mniejszości politycznej
batalia o dobro miasta była trudna,
jednak zdołałem przyczynić się na
przykład do budowy nowych dróg
na Osiedlu Zorza, posadowienia
przydrożnych lamp ulicznych,
projektowania przebudowy wejścia
na plażę, utrzymania kąpielisk
nadmorskich, czy też uporządko-
wania zieleni. Nie udało się upo-
rządkować terenów leśnych przy
ul. Morskiej i Słowiańskiej. Od-
czuwam niedosyt, że można była
zrobić więcej. Jako Przewodniczący
Koła PIS w Darłowie liczę na ścisłą
współpracę z lokalnym samo-
rządem w imię „dobrej zmiany”. 
U progu kadencji dziękuje
wszystkim mieszkańcom naszego
miasta za zaufanie i zrozumienie.

ewa 
Madalińska-
-Marciniak 
członek dwóch komisji: 
spraw społecznych oraz 
gospodarczo-budżetowej:

– Cieszę się,
że mogłam
zapisać się 
w annałach
Darłowa jako
osoba wspie-
rająca, tak
liczne decyzje,
które przy-
czyniły się do

rozwoju naszego miasta. Tylko
mało życzliwe osoby nie dostrze-
gają tego. To były naprawdę inten-
sywne cztery lata dla Rady Miasta
Darłowa, która mogła skupić się
na merytorycznej pracy. Jako
członek Komisji Spraw Społecz-
nych i Komisji Gospodarczo-Bu-
dżetowej dostrzegam szczególnie

działania miasta, które mają na
celu wsparcie osób uboższych i se-
niorów. To dobrze, że nie zapomi-
namy o budowaniu mieszkań so-
cjalnych. A takich miast jak nasze
jest niewiele. Staraliśmy się także
przebudować place zabaw, aby były
kolorowe i atrakcyjne dla dzieci.
To wszystko składa się na pozy-
tywny wizerunek naszego miasta.
Dlatego w przyszłości też powin-
niśmy zastanowić się jak ulepszać
standard życia wszystkich miesz-
kańców. Jeżeli chcemy dalej roz-
wijać nasze miasto, to warto wes-
przeć takich ludzi, którzy się
sprawdzili i nie przynieśli dotąd
wstydu.

edward 
ziółkowski 
wiceprzewodniczący 
komisji rewizyjnej i członek
komisji gospodarczo-
-budżetowej:

– W mijającej
kadencji Rady
M i e j s k i e j
oprócz bieżą-
cego rozpatry-
wania i opi-
niowania pro-
jektów uchwał
w dużej części
skupiałem się

na współpracy z Radą Seniorów i
tworzeniu Karty Seniora. Zło-
żyłem również szereg konkret-
nych wniosków w sprawie bu-
downictwa socjalnego i programu
wspierania rodziny wraz z Kartą
Dużej Rodziny. Na sercu leżą mi
zawsze inwestycje dla najmłod-
szych takie jak np. park przy ul.
Traugutta. Silnie wspierałem pro-
jekty związane z inwestycjami 
w otoczenie Zamku Książąt Po-
morskich i utworzenie wystawy
związanej z życiem i działalno-
ścią króla Eryka Pomorskiego.
Dumny jestem, że „kładka ku-
trowska” już wkrótce dostanie
drugie życie, łącząc Wyspę Łoso-
siową z siecią ulic, którym patro-
nują muzycy. Ponadto wspie-
rałem uchwalenie Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Darłowa na lata 2017-2021.

dorota 
Podgórska 
wiceprzewodnicząca komisji
planowania, rozwoju i gospo-
darki morskiej i członek 
komisji rewizyjnej:

– Minioną ka-
dencję zali-
czam jako uda-
ną inwestycję
w sprawy lo-
kalnej spo-
łeczności. Re-
prezentując
i n t e r e s y
mieszkańców

naszego miasta kierowałam się po-
czuciem odpowiedzialności oraz
przydatności budując wzajemne
zaufanie. Moja praca w ramach ko-
misji planowania, rozwoju i gospo-
darki morskiej siłą rzeczy nasta-
wiona była na wspieranie
wszelkich inicjatyw gospodarczych
związanych z naszym portem. 
Z dużą dozą satysfakcji oceniam
budowę belgijskiej Royal Marine,
apartamentowiec prywatnego in-
westora przy latarni morskiej, ko-
lejne budowy przy ul. Słowiańskiej,
a także ścieżkę edukacyjną na wy-
dmie po stronie zachodniej 
Darłówka i urządzeń sportowych.
Jak się okazuje trafnym przedsię-
wzięciem była budowa Portu Ry-
backiego, infrastruktury żeglar-
skiej czy Terminala Pasażerskiego
jako wizytówki turystycznej
miasta. Z satysfakcją oceniam do-
konania obecnej Rady Miejskiej de-
klarując jednocześnie, że dalej będę
aktywnie uczestniczyć w lokalnym
życiu społecznym. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom za
wspólną pracę na rzecz rozwoju
naszego miasta. 

jerzy Maciąg 
wiceprzewodniczący 
komisji edukacji, kultury 
i turystyki oraz członek 
komisji gospodarczo-budże-
towej oraz komisji plano-
wania, rozwoju i gospodarki
morskiej:

– Czteroletnia
dz ia ła lność
darłowskiej
Rady Miejskiej
cechowała się
r e a l i z a c j ą
wielu inwe-
stycji. Zakoń-
czono m.in.

budowę obwodnicy, która znacznie
poprawiła dojazd do portu i Da-
rłówka. Nowy basen rybacki wzbo-
gacił się o funkcjonalny dojazd, trzy
hale magazynowe, budynek so-
cjalny oraz dźwig i ogrodzenie.
Nowy ciąg komunikacyjny łączący
ul. Morską z ul. Dulewicza i Che-
łmońskiego utworzył wygodny do-
jazd do miejskiego stadionu. Na
wielu ulicach zamontowano ledowe
oświetlenie. Niedawno zakończono
budowę parkingu przy ul Rzemie-
ślniczej.  Rozpoczęte są inwestycje
związane z rewitalizacją parków.
Jako animatora sportu i rekreacji
cieszy fakt zakończenia budowy
hali sportowej przy ZS im. S. Że-
romskiego wraz z parkingiem i do-
jazdem. Wielkie powodzenie mają
urządzenia terenowych siłowni 
zainstalowanych w 5 miejscach
miasta. Dodam, że jeszcze na plaży
wschodniej i w parku przy Trau-
gutta zamontowano urządzenia do
uprawiania treningów siłowo-gim-
nastycznych. Warto wiedzieć, że
jest już pozwolenie na budowę
nowej hali sportowej przy SP nr 3,
a w pobliżu nowego mostu po-
wstanie teren rekreacyjny. Rów-
nież przy drugim bloku kutrow-
skim teren rekreacyjny zostanie
lepiej zagospodarowany.

roman 
dudziński 
przewodniczący komisji 
gospodarczo-budżetowej 
i członek komisji rewizyjnej:

– W czasie mi-
nionej ka-
dencji zabie-
gałem przede
w s z y s t k i m  
o wzbogacenie
miejskiej in-
frastruktury
dotyczącej ca-

łego miasta i mojego okręgu. Dzięki
moim postulatom przebudowano
ulicę Wyspiańskiego tworząc pas
miejsc parkingowych, wybudowano
również duży parking wraz 
z oświetleniem usytuowany po-
między al. Wojska Polskiego 
i Wyspiańskiego. Angażowałem się
w przygotowanie inwestycyjne
oraz budowę chodników i ulic: 
Fałata, Dygasińskiego i Kossaka.
Wspierałem konieczność budowy
ronda przy Alei Jana Pawła II i no-
wych budynków socjalnych. Obie
te tak potrzebne inwestycje są na
ukończeniu. Ponadto przyczyniłem
się do budowy dwóch kładek tury-
stycznej na zachodniej wydmie 
i drugiej biegnącej z Wyspy Łoso-
siowej do ul. Lutosławskiego. Po-
pierałem również uchwalenie 
wieloletniego programu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodoci-
ągowych i kanalizacyjnych. 

ewa 
Basandowska 
członek dwóch komisji gospo-
darczo-budżetowej oraz edu-
kacji, kultury i turystyki:

– Z przyczyn
losowych do
momentu za-
mknięcia nu-
meru gazety
nie uzyska-
liśmy komen-
tarza radnej
Ewy Basan-
d o w s k i e j .

Umieścimy go w późniejszym ter-
minie. 

robert Gorgol 
członek dwóch komisji: edu-
kacji, kultury i turystyki oraz
spraw społecznych:

– Cała mijająca
kadencja to dla
mnie przede
w s z y s t k i m
okres pozna-
wania mecha-
nizmu pracy
m i e j s k i e g o  
samorządu: od
k o n s t r u -

owania i realizacji budżetu miasta
do relacji jakie panują w środowisku
urzędniczym. Starałem się przez
cały ten okres  szukać sposobów na
skuteczną realizację problemów 
z jakimi przychodzą mieszkańcy, 
a także wdrażałem swoje pomysły
związane z ochroną zabytków, kul-
turą i pomocą społeczną. 

Podsumowując całą kadencję
najbardziej zauważalną zmianą był
wzrost współpracy z mieszkańcami.
Nasz Samorząd stał się bardziej „dla
Mieszkańców”. Mocno wspierałem
budżet obywatelski, aktywnie
uczestniczyłem w kawiarenkach
obywatelskich. Cieszy mnie rów-
nież zmiana Statutu Miasta, do
którego dodaliśmy zapisy nadające
mieszkańcom moc uchwałodawczą,
powstała Rada Seniorów. To w tej
kadencji uaktywniły się Zarządy
Osiedli, powstały mieszkania so-
cjalne i nowe place zabaw.  

Jako radny bardziej liczyłem na
wspólne, wynikające z dyskusji
planowanie celów i kierunków roz-
woju miasta. W wielu sprawach
moje priorytety mijały się z tym
co zostało zrealizowane.
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zajęCia MuzyCzne 
– inSTruMenTy 
kLaWiSzOWe i WOkaL
Parter Domu Kultury, 
ul. M. C. Skłodowskiej 44 
Środa – godz. 14.30-17.30
Czwartek – godz. 14.00 – 17.15
Piątek – godz. 14.30 – 17.00 
Sobota – godz. 10.00 – 13.00
Szczegółowe informacje i zapisy
tel. 579 409 187

zajęCia PLaSTyCzne
Parter Domu Kultury, 
ul. M. C. Skłodowskiej 44
Wtorek (dzieci do lat 6) – godz.
15.00 – 16.00
Środa (dzieci lat 7 – 10) – godz.
15.00 – 16.30
(dzieci od lat 10) – godz. 17.00 – 18.30 
Czwartek (dzieci do lat 6) – godz.
15.00 – 16.00
(dzieci lat 7 – 10) – godz. 16:30 – 18.00
Piątek (dzieci od lat 10) – godz.
15.00 – 16.30
WARSZTATY Z PAPIEROWEJ
WIKLINY godz. 17.00 – 18.30 
Szczegółowe informacje i zapisy 
tel. 668 508 066

zajęCia MOdeLarSkie 
Parter Domu Kultury, 
ul. M. C. Skłodowskiej 44
Poniedziałek – godz. 16.00 – 19.00
Wtorek – godz. 16.00 – 19.00
Sobota – godz. 11.00 – 15.00

Szczegółowe informacje i zapisy 
tel. 512 701 410 

zajęCia CeraMiCzne 
Pracownia ceramiczna, 
ul. Rzemieślnicza 3

Środa (dzieci) – godz. 17.00 – 18.00 
(dorośli) – godz. 18.00 – 20.00
Czwartek (dzieci) – godz. 16:30 – 18.00 
(dorośli) – godz. 18.00 – 20.00
Piątek (najmłodsi) – godz. 15.15 – 16.15
(dzieci) – godz. 16.30 – 18.00

(dorośli) – godz. 18.00 – 20.00 
Szczegółowe informacje i zapisy 
tel. 518 558 520

zajęCia TaneCzne 
BreakdanCe 

Piętro Domu Kultury, 
ul. M. C. Skłodowskiej 44
Poniedziałek – od godz. 19.00
Wtorek – od godz. 15.00 
Szczegółowe informacje i zapisy
tel. 512 373 710

Plan Zajęć REVOLTADE

N
a rynku przed ratuszem ze-
brali się kombatanci na czele
z Kazimierzem Kuligowskim,

pseudonim „Wiesiek”, walczącym 
w Powstaniu Warszawskim, władze 
samorządowe miasta i gminy Darłowo,
starosta powiatu sławieńskiego, har-
cerze oraz mieszkańcy. Po wysłuchaniu
Mazurka Dąbrowskiego powitał zgro-
madzonych gospodarz miasta Arka-
diusz Klimowicz. Szczególnie witał 
Kazimierza Kuligowskiego prezesa
Miejsko-Gminnego Zarządu Związku
Kombatantów RP i BWP, ostatniego 
żyjącego w naszym powiecie powstańca
warszawskiego. 

Dalsze rocznicowe uroczystości
przeniosły się do sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego w Darłowie. Tam 
dr nauk humanistycznych Zbigniew
Mielczarski wygłosił krótki rys histo-
ryczny o Powstaniu Warszawskim. 

Podczas spotkania Kazimierz Kuli-
gowski opowiadał o pierwszych akcjach
zbrojnych batalionu AK „Gozdawa”, 
w których brał udział. – To nie był czas
na lęk – podkreślał. 

Podczas uroczystości prezes sła-
wieńskiego oddziału Związku Inwa-
lidów Wojennych RP kpt. January 
Wysocki uhonorował poruczników Ka-
zimierza Kuligowskiego i Józefa Kwiat-
kowskiego Krzyżem Stulecia Związku
Inwalidów Wojennych RP. 

Po spotkaniu w kościele Mariackim
proboszcz parafii i gwardian klasztoru

franciszkanów o Wiesław Przybysz od-
prawił Mszę Święta za Ojczyznę i w in-
tencji ofiar Powstania Warszawskiego.
Po Mszy Świętej odbył się koncert pio-
senek patriotycznych w wykonaniu ze-
społu Trzynastka i Przyjaciele.

Organizatorem uroczystości było
Miasto Darłowo.

74 lata temu, 1 sierpnia 1944, na rozkaz
Komendanta Głównego AK gen. Tade-
usza Komorowskiego „Bora” w War-
szawie wybuchła największa akcja
zbrojna podziemia w okupowanej przez
Niemców Europie. Planowane na kilka
dni, trwało 63. Jego militarnym celem
było wyzwolenie stolicy spod niemiec-
kiej okupacji, pod którą znajdowała się

od września 1939 r. Do walki w stolicy
przystąpiło ok. 50 tys. powstańców.
Jednak zaledwie co czwarty na początku
walczył z bronią w ręku.
Przez ponad dwa miesiące powstańcy
prowadzili heroiczny i samotny bój z woj-
skami niemieckimi. Ostatecznie 2 paź-
dziernika 1944 przedstawiciele KG AK
podpisali układ o zaprzestaniu działań

wojennych w Warszawie. W czasie walk
w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powsta-
ńców, a 25 tys. zostało rannych. Straty
wśród ludności cywilnej były ogromne 
i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozo-
stałych przy życiu mieszkańców War-
szawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta,
które po powstaniu zostało niemal 
całkowicie spalone i zburzone.

Darłowianie pamiętają 
o powstaniu warszawskim

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17 „godzinie W” w Darłowie na jedną minutę zostały włączone syreny alarmowe.
Uhonorowano 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i uczczono pamięć poległych.

darłowski Ośrodek kultury zaprasza

Fot. artur WejneroWski
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W Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Jaro-
sław Rzepa i dyrektor Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. L. Tyrmanda 
Arkadiusz Sip podpisali ważną umowę
o dofinansowaniu z Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i Morze” kwotą 300
tysięcy zł projektu „Galeria rybacka 
i Marynistyczna – stworzenie miejsca
spotkań i edukacji kulturowo-histo-

rycznej mieszkańców Darłowa w bu-
dynku Domu Kultury w oparciu o re-
gionalne dziedzictwo rybackie”. 
Budynek przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 44 zostanie w dużej części
wyremontowany, wymienione zostaną
wszystkie instalacje, powstaną nowe
schody i toalety oraz podłogi i ściany na
piętrze.

L. WaLKIeWICZ

Marszałek da 300 tys. zł 
na remont domu kultury

E
lektroniczna karta do głosowania znajduje się na stronie
www.budzet.darlowo.pl oraz www.darlowo.pl. Papierowa
karta do głosowania jest dostępna w Urzędzie Miejskim 

w Darłowie (w godzinach pracy urzędu) oraz w Terminalu Pasażer-
skim, Darłówko Zachodnie (poniedziałek – piątek, w godzinach
10.00-18.00). 

W przypadku braku dostępu do Internetu, istnieje możliwość
skorzystania z komputera i oddania głosu w punktach konsultacyj-
nych: 

a) Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9,
pokój nr 8, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od
7:00 do 15:00, zaś w piątek od 7:00 do 14:00,

b) Terminal Pasażerski, ul. Kotwiczna 14, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00. 

Głosy można oddawać na maksymalnie 3 projekty.
W głosowaniu można wziąć udział tylko raz, głosując za po-

mocą Internetu bądź karty papierowej. 

OPIS PROJEKTÓW: 

Galeria Morska 
Ma powstać na Falochronie Wschodnim jako upamiętnienie za-

służonych ludzi morza oraz instytucji o charakterze morskim, które
poniosły szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej w na-
szym regionie. Oprócz napisu „Galeria Morska” na wschodnim fa-
lochronie zawisłoby kilkanaście granitowych tablic.

rodziny darłowskie od 1945 roku…
Będzie to wystawa zorganizowana w Muzeum w Darłowie.

Mottem: „Pokolenie przychodzi i odchodzi, a ziemia trwa po
wszystkie czasy”. Przypomnienie historii Polaków na ziemiach,
które zostały przyłączone do Polski po II wojnie światowej. Poka-
zanie w pewnej chronologii życia codziennego mieszkańców 
Darłowa od 1945 roku. Projekt obejmuje zakup gablot, antyram, 
i innych przedmiotów czy materiałów do przygotowania stałej eks-
pozycji przedstawiającej „Życie codzienne mieszkańców polskiego
Darłowa – od marca 1945 roku”. W związku ze 100-leciem Odzy-
skania Niepodległości Państwa Polskiego idea jest taka, aby przed-
stawić ponad 73 letnią historię polskiego Darłowa. To miejsce ma po-
kazać „Rodzinę Darłowską” – a więc ludzi którzy tworzyli nową
historię tej ziemi, tożsamość nowego pokolenia. 

Bicykl – Święto rowerów
Projekt zakłada ustawienie w przestrzeni miejskiej rzeźby ro-

weru/bicykla – nowego atrakcyjnego punktu na turystycznym
szlaku Darłowa. Lokalizacja: teren nad rzeką Wieprzą, na końcu bul-
waru, naprzeciwko wejścia do nowej mariny. Mała rzeźba rowerowa
da poczucie, że nasze miasto staje się coraz piękniejsze. Umiesz-
czenie rzeźby bicykla tzw. małej architektury wpłynie na większe

poczucie estetyki, zachęci mieszkańców do spojrzenia na rower
jako ciekawy obiekt komunikacji.

Przygotowanie terenu i projektu 
technicznego „Ławeczki-pomnika 
z Leopoldem Tyrmandem”
Projekt zakłada przygotowanie projektu technicznego i terenu

pod rzeźbę, pomnik – ławeczkę Leopolda Tyrmanda na placu za
Bramą Miejską, tj. wybrukowanie, posadzenie zieleni, przygoto-
wanie oświetlenia i zlikwidowanie „dzikiego” parkingu – przez od-
powiednie oznakowanie terenu. 

Literacki szlak turystyczny 
– śladami bohaterów Tyrmanda
Projekt ma stworzyć literacki szlak turystyczny przez umiej-

scowienie w różnych punktach Darłowa elementów małej archi-
tektury z obrazami z filmu „Naprawdę wczoraj”. Zdjęcia z filmu 
pokażą mieszkańcom i turystom czar dawnego Darłowa oraz przy-
pomną losy bohaterów, których ścieżki życia przywiodły do na-
szego miasta. Obrazy z filmu „Naprawdę wczoraj” powstałyby 
w kilku miejscach na terenie miasta m.in. przed dworcem PKP (od
strony torowiska), na ul. Bogusława X (w pobliżu Kościoła Św. Je-
rzego), na ul. Powstańców Warszawskich, przed zamkiem– ul. Zam-
kowa, na cmentarzu (przy Kościele Św. Gertrudy), na bulwarze przy
rzece (naprzeciw Elewatorów), przed mostem (dawniej: most zwo-
dzony) – Darłówko ul. Zachodnia.

rewitalizacja placu zabaw 
przy ul. Wyspiańskiego 5
Projekt zakłada wymianę na ul. Wyspiańskiego 5 części zabawek

na nowoczesne, atestowane i bezpieczne urządzenia do zabaw dla
dzieci. Poprawi to estetykę niszczejącego placu zabaw. Natomiast
nowoczesne i kolorowe zabawki umożliwią bezpieczną opiekę nad
dziećmi. Z placu będą mogli korzystać również mieszkańcy pobli-
skich bloków. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe dla
dzieci uatrakcyjni ich pobyt na świeżym powietrzu. Wymiana 
większości i postawienie nowych zabawek będzie sprzyjało wspólnej
i zgodnej zabawie oraz poprawie relacji koleżeńskich.

zakup krzeseł dla ratowników 
na kąpieliska nadmorskie w darłowie
W ramach realizacji projektu plaże strzeżone zostaną wyposa-

żone w nowoczesne i bezpieczne stanowiska obserwacyjne dla ra-
townictwa wodnego. Projekt obejmuje zakup sześciu krzesełek ob-
serwacyjnych dla ratownictwa wodnego. Obiekty ruchome będą
umieszczane w sezonie letnim na kąpieliskach nadmorskich 
w Darłowie. Wyposażenie plaż w nowe stanowiska obserwacyjne
ułatwi pracę naszych ratowników oraz pozytywnie wpłynie na wi-
zerunek naszych plaż i naszego miasteczka. Konstrukcja krzesełek
jest dostosowana do warunków panujących na plaży. Ze względu na
odpowiednią wysokość, zapewniona zostanie lepsza obserwacja
osób kąpiących się i wypoczywających na plażach. Krzesełka się
wykonane z drewna, co ułatwi ich utrzymanie i konserwację 
w przyszłości. Zakup pozwoli na wymianę wyeksploatowanych 
wieżyczek, będących w posiadaniu miasta.

Szczegółowe informacje na www.darlowo.pl ,
www.budzet.darlowo.pl oraz Urząd Miejski 
w Darłowie, pokój nr 8, tel. 94 313 22 23 wew. 230, 
e-mail: oss@darlowo.pl

Dzięki BO powstało:

rok 2015:
– Multimedialne Gabinety Polonistyczne w Zespole Szkół

im. St. Żeromskiego 
– Parking Rowerowy-Darłowo Centrum 
– Zagospodarowanie dziedzińca szkolnego przy ZS im. St.

Żeromskiego
– Zabawa bez granic – huśtawka dla osób niepełnosprawnych 
– Naukowy Ogród Pełen Tajemnic w Szkole Podstawowej nr 3 

rok 2016:
– Zakątek rodzinny Osiedla Bema 
– Mural-Nowoczesna Forma Atrakcji Turystycznej
– Kraina Zabaw Przedszkolaka przy Przedszkolu nr 2 

w Darłowie 
– Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w re-

jonie zbiornika wodnego Inkula

rok 2017:
– Napraw sam swój rower– montaż czterech samoobsługo-

wych, bezpłatnych stacji napraw rowerów w Darłowie
– Ratownictwo wodne Darłowo –zakup sprzętu do rato-

wania życia i edukacji dzieci i młodzieży w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy

– Wyprzedzić raka
– Aktywny Przedszkolak w Przedszkolu nr 2 w Darłowie.

GłoSowanie rozPoczęTe
31 sierpnia rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu obywatelskiego 2019. Głosy można oddawać do 28 września.
ogłoszenie listy projektów do realizacji nastąpi do 16 października 2018 r. Dostępne są dwie formy głosowania: elektroniczna i papierowa. 

Zrealizowany w 2017 roku projekt budżetu obywatelskiego – zakup

i montaż samoobsługowych stacji napraw rowerów w Darłowie.



12 WiadomościWiadomościWydarzenia
Wrzesień 2018 r. Nr 6 (159)

24 września, od godziny 9:00
– przy ul. Makowej 22, obręb 7, działka ewidencyjna numer 25/10

o powierzchni 1381 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 135.300,00
Wadium w wysokości 7.000,00 należy wpłacić do 17 września 2018 roku.

– przy ul. Makowej 20, obręb 7, działka ewidencyjna numer 25/11
o powierzchni 1375 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 134.700,00
Wadium w wysokości 7.000,00 należy wpłacić do 17 września 2018

roku.
– przy ul. Makowej 18, obręb 7, działka ewidencyjna numer 25/12

o powierzchni 1375 m2,
Przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.
Cena wywoławcza nieruchomości – 134.700,00
Wadium w wysokości 7.000,00 należy wpłacić do 17 września 2018

roku.
26 września, o godzinie 10:00

– w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowa, działka
ewidencyjna numer 7, o powierzchni 81.069 m2 (8.1069 ha), 

Przeznaczona pod zabudowę obiektami hotelarskimi, dopuszcza
się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług tury-
stycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości – 17.500.000,00 (około 215,87
zł/metr2)

Wadium w wysokości 875.000,00 należy wpłacić do 17 września
2018 roku.

16 października, od godziny 9:00
– przy ul. Królowej Jadwigi, obręb 13, działka ewidencyjna numer

274/39 o powierzchni 3143 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 333.200,00
Wadium w wysokości 17.000,00 należy wpłacić do 10 października

2018 roku.
– przy ul. Królowej Jadwigi, obręb 13, działka ewidencyjna numer

274/40 o powierzchni 3151 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 334.000,00
Wadium w wysokości 17.000,00 należy wpłacić do 10 października

2018 roku.
13 listopada, o godzinie 10:00

– przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2 w Darłowie, w obrębie
ewidencyjnym numer 10, na którą składają się dwie działki
ewidencyjne o numerach geodezyjnych: 27/50 o powierzchni
1837 m2 i 27/65 o powierzchni 2665 m2.

Przeznaczona pod projektowany obszar koncentracji usług
handlu i gastronomii.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.620.000,00
Wadium w wysokości 81.000,00 należy wpłacić do 5 listopada

2018 roku.
Planuje się ogłosić przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

nieruchomości 
1. przy ul. królowej jadwigi:

– o powierzchni 3143 m2, którą stanowi działka ewidencyjna ozna-
czona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 274/39,

– o powierzchni 3151 m2, którą stanowi działka ewidencyjna ozna-
czona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 274/40,

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
i usługową. 

2. w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta darłowa, ozna-
czonych numerami geodezyjnymi: 3; 2/5 i 2/10,

3. w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta darłowo:
• Przy ul. Łososiowej 7, oznaczona numerem geodezyjnym

374, o powierzchni 267 m2

• Przy ul. Łososiowej 9, oznaczona numerem geodezyjnym
375, o powierzchni 270 m2

• Przy ul. Łososiowej 11, oznaczona numerem geodezyjnym
376, o powierzchni 276 m2

• Przy ul. Łososiowej 13, oznaczona numerem geodezyjnym
377, o powierzchni 282 m2

• Przy ul. Łososiowej 15, oznaczona numerem geodezyjnym
378, o powierzchni 289 m2

• Przy ul. Łososiowej 17, oznaczona numerem geodezyjnym
379, o powierzchni 296 m2

• Przy ul. Łososiowej 19, oznaczona numerem geodezyjnym
380, o powierzchni 454 m2

Gmina Miasto Darłowo, dysponuje nieruchomościami
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową:

– przy ul. Miodowej, obręb 12 ,na którą składają się działki
ewidencyjne oznaczone numerami geodezyjnymi: 177/3,
177/4 i 79/1, o łącznej powierzchni 2 666 m2;

– przy ul. Krzysztofa Komedy, obręb 16, działka ewiden-
cyjna numer 42/4, o powierzchni 1148 m2,

– przy ul. Krzysztofa Komedy, obręb 16, działka ewiden-
cyjna numer 42/6, o powierzchni 1175 m2,

– przy ul. Krzysztofa Komedy, obręb 16, działka ewiden-
cyjna numer 42/7, o powierzchni 1022 m2,

– przy ul. Adolfa Dygasińskiego, obręb 10, działka ewiden-
cyjna numer 117/10, o powierzchni 702 m2,

– przy ul. Kardynała Ignacego Jeża 7, obręb 10, działka ewi-
dencyjna numer 28/2, o powierzchni 962 m2,

– przy ul. Kardynała Ignacego Jeża 9, obręb 10, działki ewi-
dencyjne numer: 28/1 i 29/4. o całkowitej powierzchni 1001 m2.

Gmina Miasto Darłowo posiada również nieruchomości przezna-
czone pod zabudowę apartamentową, apartamentowo-mieszkalna,
gastronomię, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni
sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom
opieki z lokalami mieszkalnymi, bazę zabiegową wraz z pokojami
wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji – poło-
żone w obrębie ewidencyjnym numer 2, przy ul. nadmorskiej.

Informacje o ogłoszonych i planowanych przetargach znajdują
się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie 
www.darlowo.pl, w ikonie – nieruchomości oraz zakładce „przetargi”.

Ogłoszenie i warunki przetargu publikowane są na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl w Biu-
letynie Informacji Publicznej w zakładce zarządzenia Burmistrza, są
wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

INforMACJA o PrZETArGACh
Burmistrz Miasta Darłowo 

InfORMuJe, O OGłOSZOnyCh PRZeTaRGaCh uSTnyCh nIeOGRanICZOnyCh 
na ZByCIe nIeRuChOMOŚCI GRunTOWyCh POłOżOnyCh W DaRłOWIe:

Szklane odpady
Kolejną frakcją odpadów komunalnych podlegającą 
obowiązkowi selektywnego zbierania jest SZKŁO. 
Odpady te zbiera się 
w workach koloru zielonego.

Uprzejmie przypominamy, iż we wrześniu, dokładnie w ostatni piątek mie-
siąca, tj. 28.09.2018 odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. 

Informację z adresem nieruchomości, z której mają być zabrane, należy
przekazać co najmniej dzień wcześniej do MPGK Sp. z o.o w Darłowie (pokój 
nr 9, nr telefonu: 94-314-26-11).

Istnieje możliwość osobistego dostarczenia powyżej wskazanych odpadów,
włącznie z odpadami z listy „Tu nie wrzucamy” do punktu selektywnej zbiórki
odpadów za okazaniem dowodu złożenia deklaracji („Informacja o wysokości
opłaty”): PSZOK ul. F. Chopina 61 w Darłowie, we wtorek i sobotę w godzinach od
10:00 do 18:00.

Tu wrzucamy Tu nie wrzucamy

• butelki i słoiki szklane 

po napojach i żywności

• butelki po napojach

alkoholowych

• szklane opakowania 

po konserwach

• szkła stołowego

• fajansu

• porcelany i ceramiki

• luster

• szkła okiennego

• żarówek

• witraży

• reflektorów

• izolatorów

• szkła żaroodpornego

• doniczek

• szkła okularowego

• ekranów i lamp telewizyjnych

• szyb samochodowych

1. przeznaczonych pod budowę boksów garażowych przy 
ul. Generała Józefa Sowińskiego, obręb 11, sprzedaż w formie użyt-
kowania wieczystego na 99 lat; 

2. przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:
– przy ul. Miodowej, obręb 12, na którą składają się działki 

ewidencyjne oznaczone numerami geodezyjnymi: 177/3, 177/4 
i 79/1, o łącznej powierzchni 2 666 m2;

– przy ul. Krzysztofa Komedy, obręb 16, działka ewidencyjna
numer 42/4, o powierzchni 1148 m2,

– przy ul. Krzysztofa Komedy, obręb 16, działka ewidencyjna
numer 42/6, o powierzchni 1175 m2,

– przy ul. Krzysztofa Komedy, obręb 16, działka ewidencyjna
numer 42/7, o powierzchni 1022 m2,

– przy ul. Adolfa Dygasińskiego, obręb 10, działka ewidencyjna
numer 117/10, o powierzchni 702 m2,

– przy ul. Kardynała Ignacego Jeża 7, obręb 10, działka ewiden-
cyjna numer 28/2, o powierzchni 962 m2,

– przy ul. Kardynała Ignacego Jeża 9, obręb 10, działki ewiden-
cyjne numer: 28/1 i 29/4. o całkowitej powierzchni 1001 m2.

Planowane są przetargi na nieruchomości położone w obrębie
ewidencyjnym numer 2, przy ul. nadmorskiej w III kwartale 2018
roku, przeznaczone pod zabudowę apartamentową, apartamen-
towo-mieszkalna, gastronomię, usługi podstawowe, usługi handlu

o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi
odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, bazę 
zabiegową wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki,
usługi sportu i rekreacji.

Informacje o ogłoszonych i planowanych przetargach znajdują
się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie 
www.darlowo.pl, w ikonie – nieruchomości oraz zakładce „prze-
targi”.

Ogłoszenie i warunki przetargu publikowane są na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl w Biu-
letynie Informacji Publicznej w zakładce zarządzenia Burmistrza, są
wywieszane na tablicy ogłoszeń w urzędzie Miejskim w Darłowie.

Burmistrz Miasta Darłowo 
InfORMuJe, że W naJBLIżSZyCh MIeSIąCaCh PLanuJe SIę OGłOSIć PRZeTaRGI uSTne 

nIeOGRanICZOne na SPRZeDaż nIeRuChOMOŚCI GRunTOWyCh POłOżOnyCh W DaRłOWIe:



Plażowa strefa 
dla niepalących w Darłówku

zdała egzamin.

Dużo słońca, ciepły wiaterek,
piaszczysta, czysta plaża i bar-

dzo ciepła woda w Bałtyku – to wszyst-
ko znaleźć można było w tym roku 
w Darłowie. Trudno jednak było do-
szukać się osoby palącej. W tym roku
na plaży w Darłówku zachodnim obo-
wiązywał zakaz palenia tytoniu poza
wyznaczonymi miejscami. Plaża to
przecież nie popielniczka. 

W końcu maja 2018 Rada Miejska w
Darłowie, w oparciu o nowelizację
ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wy-
robów tytoniowych, która wprowadza
zakaz palenia w miejscach publicznych,
jednomyślnie podjęła uchwałę o za-
kazie palenia na plaży.

Egzekwowaniem zakazu palenia
tytoniu zajęła się Straż Miejska,
udzielając pouczeń i niepalący wcza-
sowicze. W ramach akcji, przy we-
jściach na plażę, ustawiono plansze

przestrzegające przed paleniem pa-
pierosów na kąpielisku oraz wskazano
miejsca gdzie można palić. Akcja

przyniosła również efekt medialny.
W tym sezonie plażowicze oddychali
zdrowym powietrzem.

Wystarczy, że słońce pali 
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WEEKEND
Z ProJEKTEM PlAżA

Pod koniec lipca, przez trzy dni, na plaży zachodniej 
w Darłówku miasteczko TVN serwowało turystom 

i mieszkańcom sporo interesujących atrakcji. 

Zarówno najmłodsi, jak i dorośli bawili się w ogródkach zabaw. Pod okiem
animatorów spalano kalorie na stacjonarnych rowerach, rzucano do celu,
wchodzono na nadmuchiwaną ścianę wspinaczkową. Śmiałkowie mogli
próbować sił w sportach wodnych takich jak pływanie na desce SUP czy ska-
kanie na trampolinie wodnej albo na zjeżdżalni wodnej czy pływanie ba-
nanem po morzu. Uczono także najmłodszych udzielania pierwszej pomocy.
Kochający aktywny wypoczynek ćwiczyli kroki i figury zumby lub grali w siat-
kówkę plażową. Co pewien czas odbywały się spotkania z gwiazdami jak np.
Olivierem Janiakiem, prowadzącym program Google Box Janem Pirowskim czy
aktorem telewizyjnym i filmowym Przemysławem Cypryańskim. 

Po każdym spotkaniu był czas na selfie i autografy. Niektóre relacje były
transmitowane na antenie TVN. 

Kino letnie w ramach Projektu Plaża na rynku w Darłowie w godzinach wie-
czornych wyświetlało takie filmy jak np.: „Porady na Zdrady”, „La La Land”. 

To były trzy dni świetnej zabawy, z mnóstwem atrakcji bezpośrednio nad
czystym i ciepłym Bałtykiem.

L. WaLKIeWICZ

W OBIEKTYWIE

17 i 18 sierpnia odbył się 
X jubileuszowy 
Festiwal Muzyki Reggae 
– Reggaenwalde, realizowany 
przez Roberta Gorgola.

Fot. ARtuR WejNeRoWSKi

L
ato w mieście to lato pełne
gwaru, słońca, ciepłego po-
wiewu powietrza i… kultury,

nie byle jakiej. Darłowo bowiem słynie
z tego, że tu życie tętni, często kołysane
w rytm dobrej muzyki. W ostatnim
kwartale, tj. czerwiec-sierpień, w Dar-
łowie – Darłówku odbyło się ponad 
45 wydarzeń. Gdyby wyszczególnić 
w tym każde spotkanie, które odbyło
się w ramach MiS 2018 (50), każdy
seans w ramach Festiwalu Filmów
Skandynawskich (25) i każdy koncert
Reggaenwalde Festiwalu (12) to byłoby
ich blisko 90. 

Najogólniej zatem można powie-
dzieć, że w Darłowie jest tyle imprez, ile
dni ma sezon. Oczywiście największymi
z nich są inaugurujący Lato w Darłowie
Zlot Pojazdów Wojskowych Mariana
Laskowskiego, wspominany Media 
i Sztuka Festiwal w Darłowie, wspa-

niały festiwal kina ambitnego czyli Fe-
stiwal Filmów Skandynawskich, ciepły
i rytmiczny Reggaenwalde Festiwal. 

Niemniej jednak należy zauważyć
wiele innych mniejszych inicjatyw,
które dostarczają nam rozrywki, ta-
kich jak chociażby przepiękne i pod-
niosłe koncerty organowe odbywające
się w jednym z najpiękniejszych wnętrz
Pomorza Zachodniego, w kościele św.
Gertrudy w Darłowie. 

Innym wartym zauważenia faktem
jest sobotnie kino pod gwiazdami.
Które z okolicznych miast nadmor-
skich może pochwalić się seansem pod
chmurką emitowanym cyklicznie? 

Darłowo to ponadto wiele inicjatyw
społecznych podejmowanych przez 
samych mieszkańców Darłowa. I tu
wartym zauważenia, z perspektywami
na przyszłość, a na pewno z uznaniem
odbiorców, warto wymienić nieod-

płatne warsztaty nauki pływania na de-
skach SUP, które na plaży zachodniej
zorganizował Marcin Cichocki, orga-
nizator znanych Pociągów do Jazzu.
Będąc przy prywatnych inicjatywach
warto tylko wspomnieć liczne mini-
koncerty, które słychać było na na-
szych deptakach, a z których skorzy-
stać nieodpłatnie mógł każdy. 

Do tej darmowej gratki turystycznej
dorzućmy jeszcze nasze wschody i za-
chody słońca. To widowiska, które sku-
piają publiczność, zawsze i wszędzie, 
a turyści czerpią z nich dobrą energię
długo po zakończonym urlopie. 

Reasumując – tegoroczne lato, było
bezwzględnie wyjątkowe, cudowne…
zachodu warte. 

MaGDa BuRDuK 
BIuRO PROMOCJI 
MIaSTa DaRłOWa

wymarzone lato 
Końca dobiega wyjątkowo piękne lato. Wysokie temperatury, ponad
pięćdziesiąt dni słonecznych tegorocznych wakacji, a także wyjątkowo ciepła
woda w Bałtyku to już ogromny powód do zadowolenia dla wszystkich tych,
którzy z turystyki korzyści czerpią. 

Kolejny raz dzieci mogły przekonać
się, że wakacje w mieście nie muszą
być nudne! W miejskich półkoloniach
wzięło udział łącznie 100 dzieci.

Otwarte i bezpłatne zajęcia się od-
bywały się przez 8 wakacyjnych ty-
godni w Miejskiej Świetlicy Środowi-
skowej „Bezpieczna Przystań”.
Animatorką dobrej zabawy była znana
już nam z poprzedniej edycji, Patrycja
Mikołajczyk. Były to tygodniowe tur-
nusy, a każdy dzień miał swoja tema-
tykę: poniedziałki były artystyczne,
wtorki naukowe, środy sportowe,
czwartki podróżnicze, a piątki kuli-
narne. 

Podczas zajęć uczestnicy rozwijali
umiejętności plastyczno-artystyczne,
naukowe oraz komunikacyjne. Po-
nadto, organizowane były wycieczki po
Darłowie, do osady historycznej, parku
linowego, ale także warsztaty kre-
atywności, gry zespołowe oraz konku-

rencje sportowe na świeżym powietrzu.
Dzieci ćwiczyły samodzielność w przy-
gotowywaniu zdrowych posiłków – po-
sługiwały się nożami podczas krojenia
owoców i warzyw i same decydowały co
będą przygotowywać. Codziennie były
zajęcia na świeżym powietrzu, oraz za-
bawy z wykorzystaniem różnorodnych
metod, w tym śmiechoterapii i peda-
gogiki zabawy.

Celem prowadzonych zajęć było po-
kazanie dzieciom jak można spędzać
wolny czas bez komputerów, tabletów
oraz telefonów, a zarazem rozwijanie w
nich umiejętności organizowania sobie
czasu wolnego. Półkolonie minęły w
atmosferze ruchu, nowych znajomości
i radości.

Półkolonie zorganizowało Miasto
Darłowo w ramach Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii.

Miejskie wakacje 2018



W Urzędzie Marszałkowskim 
w Szczecinie podpisano umowę o dofi-
nansowaniu przedsięwzięcia „Pocze-
kalnia Kultury – zmiana funkcji histo-
rycznego dworca kolejowego w Darło-
wie, poprzez remont z przebudową po-
mieszczeń wewnętrznych”. 

Ze strony miasta podpisy złożyli:
burmistrz Darłowo Arkadiusz Klimo-
wicz i skarbnik miasta Agnieszka Bał-
batun – Andrys, a ze strony Urzędu
Marszałkowskiego wicemarszałek Ja-
rosław Rzepa. Przedsięwzięcie otrzyma
wsparcie 300 tys. złotych z funduszy
unijnych. Całkowity koszt remontu 
i modernizacji wyniesie 471 439,11 zł
brutto. Remont i przebudowa po-
mieszczeń byłego dworca kolejowego

umożliwi dostosowanie budynku do
funkcji kulturalnych i turystycznych,
łącznie z urządzeniem Centrum Infor-

macji Turystycznej oraz utworzeniem
tzw. Trzeciej Przestrzeni przyjaznej dla
lokalnej społeczności. 

Na powierzchni ok. 150 m2 planuje
się, oprócz zaplecza kuchennego i sa-
nitariatów, utworzenie wielofunkcyj-
nego pomieszczenia, które ma pełnić
rolę sali wystawowej, odczytowej 
z rzutnikiem i ekranem, rozgrywek 
i turniejów np. szachowych, brydżo-
wych czy warcabowych, ozdobionej ele-
mentami o charakterze morskim. 

W drugim pomieszczeniu ma być
sala telewizyjna z możliwością spoży-
wania kawy czy herbaty z automatu 
i czytelnia prasy. Główną funkcją tych
pomieszczeń w sezonie letnim byłaby
sprawy związane z pełną informacją
turystyczną. 

Realizację zadania planuje się za-
kończyć jeszcze w tym roku. 

Kulturalna Poczekalnia w Darłowie 
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W OBIEKTYWIE Rusza budowa parku przy ulicy
Świętej Gertrudy w ramach
projektu „Zielone Darłowo”. 
W lipcu samorząd przekazał
teren budowy wykonawcy. 
Co się zmieni? 
Na terenie realizacji zadania
wybudowana zostanie ścieżka
dla pieszych, drewniana kładka
piesza wyniesiona nad poziom
terenu w celu możliwości po-
dziwiania tzw. „mokrej” części
parku., wybudowane zostanie
oświetlenie oraz system moni-
toringu miejskiego, pojawią się
też ławki, kosze, stojaki na ro-
wery. 
Całość istniejącej szaty ro-
ślinnej zostanie uporządko-
wany, posadzimy też kilka no-
wych drzew.

Ocieplenie
ratusza
Projekt termomodernizacji darłow-

skiego ratusza został podzielony na
trzy etapy, a kosztowa będzie ponad 
1,3 mln zł. 

Pierwszy dotyczy wymiany starych
okien, na nowe również drewniane ale
o znacznie mniejszym współczynniku
przenikalności cieplnej. Drugi etap do-
tyczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania. Nowe grzejniki są wypo-
sażone w głowice termostatyczne po-
łączone z systemem komputerowym,
za pomocą którego można ustalać tem-
peraturę w pomieszczeniach. Ponadto
w sali konferencyjnej ratusza zainsta-
lowano urządzenia do rekuperacji
ciepła i wtłaczania świeżego ocieplo-
nego powietrza. W trzecim etapie doj-
dzie do wymiany instalacji oświetle-
niowej i zmiany oświetlenia na ledowe
z jednoczesnym ociepleniem stropo-
dachu. Z uwagi na brak wykonawców
realizacja tego etapu wydłuży się do
marca 2019 roku. 

Po realizacji całej modernizacji
znacznie obniżą się koszty ogrzewania
i oświetlenia ratusza. Przedsięwzięcie
jest dofinansowane w 85 proc. procen-
tach ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Flaga 
na maszt

Pierwsze półrocze i dwa
miesiące wakacji okazały się
bardzo dobrym okresem dla

działalności Zarządu Portu
Morskiego Darłowo. 

Jak informuje dyrektor ZPMD
Krzysztof Walkow największy

progres w porównaniu z poprzednimi
latami notują przeładunki w porcie
handlowym. Dzięki dobrze podpisanym
kontraktom na przeładunki – głównie
drewna – Morska Agencja Gdynia 
i Agroport – firmy działające w Darło-
wie – zanotowały znaczne zwiększenie
obrotów.

– Ważne wydarzenie w tym roku to
przyznanie wiosną certyfikatu ekolo-
gicznego „Błękitna Flaga” – mówi
Krzysztof Walkow. – Jestem przeko-
nany, że posiadanie tego wyróżnienia
w roku 2018, i w latach następnych,
przyniesie wymierne korzyści wizerun-
kowe i finansowe darłowskiej marinie.

Dyrektor Krzysztof Walkow, w to-

warzystwie pracowników Zarządu

Portu, podczas uroczystego wciągnię-

cia na maszt Błękitnej Flagi.

W
oparciu o program rewitali-
zacji zazieleniono cały teren
o powierzchni blisko 4000 m

kw. i zbudowano na nim: plac zabaw,
ciąg pieszy, ścieżkę spacerową, plac
wypoczynkowy, palenisko z gabionami,
oświetlono cały obszar oraz nieco
wcześniej zamontowano urządzenia do
ćwiczeń dla dorosłych typu street wor-
kout 

Na ogrodzonym placu zabaw wyło-
żonym bezpieczną nawierzchnią za-
montowano urządzenia do gier i zabaw
takie jak: statek, podwójna huśtawka,
przeplatanka figury, koło labirynt, ta-
blica do rysowania, rybka na sprężynie,
deska windsurfingowa na sprężynie,
domek dla maluchów, sklepik z tablicą,
zjeżdżalnia słoń. Przy ścieżce space-
rowej na terenie zielonym zamonto-
wano dwa stoliki do gry w szachy 
z ośmioma krzesłami, kosze na odpadki
i na psie odchody, stojak rowerowy 
i dwie piaskownice typu muszelka. 

Osobne miejsce urządzono na
ognisko otoczone przez 14 siedzisk. Po-
nadto na terenie rekreacyjnym za-
montowano 11 ławek, zasadzono
17 drzew, 56 krzewów iglastych i 38
krzewów liściastych.

Teraz to miejsce staje się ulubione 
i chętnie odwiedzane przez mieszkań-
ców i turystów. 

Koszt budowy łącznie z dokumen-
tacją wyniósł 925.335 zł. Ponad połowę

kosztów (473.961 zł) pokryła Unia Eu-
ropejska za pośrednictwem Zachod-
niopomorskiego Urzędu Marszałkow-
skiego.

Bajkowa zabawa 
W Darłowie zagospodarowano zdegradowany teren pomiędzy ulicami romualda Traugutta, rzemieślniczą 
i rzeką Wieprzą. Powstał piękny park rekreacyjny.

złotych wyniósł koszt 
budowy, połowę dołożyła
unia.

925.335

Radny Edward Ziółkowski wnioskował 
o tę inwestycję.
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9 września sześcioosobowa repre-
zentacja klubu biegacza DARŁOWSKIE
CHARTY wzięła udział w biegu na dy-
stansie 10 km w niemieckim mia-
steczku Brake, w dolnej Saksonii. Nie
zabrakło podium!

Najlepsza w swojej kategorii wie-
kowej okazała się Emilia Polechońska,

zaś Maksymilian Klekociuk (znany
wszystkim jako darłowski mim) był
drugi, a Krzysztof Wiatrzyk (czwarty) 
w swoich kategoriach wiekowych. 

Bieg wygrał Abadi Yonas, reprezen-
tant z południowej Afryki, z czasem
34:58. W całej imprezie biegowej wzięło
udział ponad 1000 biegaczy.

Brake to 15-tysięczne, portowe mia-
steczko nad rzeką Wezerą, w Dolnej
Saksonii. Od zeszłego roku ratusz pro-
wadzi rozmowy nt. wspólnych celów
współpracy zagranicznej (w tym wy-
miany młodzieży). 

Szersza relacja z biegu na
www.darlowo.pl

Za granicę na podium

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Wiatrzyk, Emilia Polechońska, Wojciech Gontarz, Marcin Lupke, Kasia Domitrz. Na dole: Maksymi-

lian Klekociuk.

DARłOWSKI KLUB
OYAMA KARATE
uwaga! Wakacje za nami, więc

nadszedł czas wrócić na matę. Zaczy-
namy w poniedziałek, 17 września, nie-
bawem więcej szczegółów, grafik, po-
dział na grupy. W razie jakichkolwiek
pytań proszę śmiało dzwonić. oSu!

KLUB AShIhARA
KARATE I JU JITSU
Klub ogłasza nabór na sezon

2018/2019. treningi startują w środę, 
5 września, godz. 18.00 w sali Centrum
Sportowego Herkules, ul. Wieniaw-

skiego 10 A-14 B w Darłowie. ZAPRA-
SZAMY! dzieci, młodzież i dorosłych.
Więcej o klubie na stronie internetowej:
www.ashihara-karate.afr.pl/dar-
lowo_klub.htm 

Działamy w Darłowie od 31 lat. 

KLUB BOKSERSKI
KONTRA 
DARłOWO
Ważna jest systematyczność 

w realizowaniu swojej pasji! Z jednej
strony mamy osoby trenujące sezo-
nowo, które szybciej łapią kontuzje, bo
już na pierwszym treningu chcą „prze-

robić” zaległości, zamiast spokojnie
wejść w rytm i stopniowo zwiększać
intensywność. Z drugiej natomiast
strony mamy osoby trenujące regu-
larnie, które godzą się z faktem, że nie
zawsze cieszymy się szczytową formą,
są gorsze i lepsze dni, ale każdy trening
to lekcja. trochę matematyki rozjaśni
nam sprawę. jeśli odpuszczasz tylko
jeden trening tygodniowo, na prze-
strzeni roku są to aż 52 treningi, 
a w trakcie 3 lat, 156 treningów. Dużo,
prawda? Więc nie ma co się dziwić, jeśli
kolega z którym zaczynałeś jest już na
innym poziomie, dzięki swojej konse-
kwencji i systematyczności.

DARłOWO SPORTY WALKI

W
spaniałe efekty dały starty
naszych kolarek na arenach
świata oraz krajowych szo-

sach i torach. Świadczy o tym kilka-
dziesiąt medali jaki te wspaniałe za-
wodniczki przywiozły do Królewskiego
Darłowa. 

Na Mistrzostwach Świata i Mi-
strzostwach Europy zawodniczki zdo-
były 12 medali: złoty, 2 srebrne i 9
brązowych, zaś na Mistrzostwach
Polski: 26 medali – 13 złotych, 8 srebr-
nych i 5 brązowych. 

Podczas uroczystej Gali Kolarskiej
BCM Nowatex medalistki zaprezento-
wały się darłowskiej publiczności: 
Nikola Sibiak, Marta Jaskulska, Nikola
Seremak, Marlena Karwacka, Daria 
Pikulik, Wiktoria Pikulik, Wiktoria
Kierat, Agata Średzińska, Nikola Wie-
lowska, Kinga Witkowska, Oliwia Ma-
rynka i Sandra Schulz. 

Podopieczne trenera Artura Sza-
rycza i prezesa Eugeniusza Adamowa

zadziwiają nas od lat. Każdego roku pla-
sują się w trójce najlepszych kolarskich
klubów kobiecych w Polsce. Rozpaliły

pasję do kolarstwa w tak małym środo-
wisku, a osiągają wyniki godne wielkich,
profesjonalnych klubów na świecie. 

Darłowo jest dumne z naszych
dziewczyn, a samorząd lokalny wspo-
maga rozwój ich karier, fundując na-

grody finansowe za wyniki sportowe, 
a także stypendia całoroczne dla naj-
lepszych. Brawo.

BCM Nowatex Ziemia Darłowska

mistrzowskie kolarki 

300+, czyli dobry start
do szkoły 

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia
rozpoczynającego rok szkolny udzielone w ramach 

z programu „Dobry Start”. 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełno-

sprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez
nie 24. roku życia. 

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te
przebywające w pieczy zastępczej. 

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można było składać wy-
łącznie drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.
gov.pl lub bankowość elektroniczną. 

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpoczęło się 1 sierpnia. Wnioski
składać można do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego
terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zachęca do składania
wniosków w formie elektronicznej, ponieważ zmniejszy to kolejkę oczeku-
jących na złożenie wniosku.

Miejscem składania i realizacji wniosków jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Darłowie przy ul Tynieckiego 20.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świad-
czenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia de-
cyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przy-
padku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia
nienależnie pobranego świadczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskć bezpośrednio u pracowników
oraz na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyj-
muje na nowe okresy zasiłkowe wnioski w sprawach:
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń wychowawczych (500+),
– świadczenia „Dobry start” (300+)
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego – od poniedziałku do piątku: 
8.00-15.00.
Dodatkowo – w miarę potrzeby – we wtorki przyjmowanie wniosków
przedłużymy do godz. 17.00. Dotyczy wniosków składanych w wersji pa-
pierowej.

Przyjęto, że świadczenie przysługiwać będzie około 1650 darłowskim
uczniom. Dlatego koszt przyznanych świadczeń oszacowano na 495.000 zł,
a koszt obsługi programu to 16.500 zł.
W lipcu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie wpłynęło
311 wniosków elektronicznych o przyznanie świadczenia dobry start (300+)
oraz 68 o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+).
Pierwsze wypłaty są już za nami.

Od lewej: Nikola Seremak, Nikola Sibiak, Marta Jaskulska, Wiktoria Pikulik i Daria Pikulik.
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Co jakiś napływają do nas
informacje o rozwoju piłkar-

skiej kariery Huberta Ida-
siaka. I są coraz bardziej

optymistyczne. 

Chłopak z Kowalewic, wycho-
wanek UKS Orlik Darłowo, po

krótkim okresie spędzonym w Pogoni
Szczecin i występach w reprezentacji
Polski U-16, wrócił do Orlika. Natych-
miast jednak zaczęli wykazywać zain-
teresowanie naszym piłkarskim ta-
lentem możni tego świata. Przede
wszystkim Półwysep Apeniński (w tym
Roma). 

Ostatecznie po gruntownych te-
stach i meczach sparingowych Hubert
Idasiak związał swoje bramkarskie
życie z SSC Napoli, drużyną wicemi-
strza Włoch. Powiększy przy tym
polską kolonię w Neapolu, bo grają tam
już Arek Milik i Piotr Zieliński. Jak

szybko dołączy do swych starszych ko-
legów zależy już tylko od niego samego,

jego ambicji i pracowitości. A o to nie
musimy się martwić.

hubert idasiak gra w SSC napoli

Prezes UKS Orlik Katarzyna Polakowska, Hubert i trener, dyrektor logistyczny

klubu Wojtek Polakowski.

Rozmowa 
z Waldemarem 

Śmigielskim, 
prezesem MKS Darłovia 

Darłowo:

– Sezon 2017/18 za nami. By-
liśmy beniaminkiem ligi. Jesień
była, nazwijmy taka sobie, 
a wiosna?

– O wyniku w rundzie wiosennej zade-
cydowała zima. Mądrze zaplanowany
przez trenera okres przygotowań 
i ciężka praca wykonana przez zawod-
ników musiały przynieść efekt. Awans
o pięć pozycji w tabeli jest dowodem na
to, że wybiegane kilometry i litry potu
na treningach pozwalają później wy-
grywać nawet z liderem. Z ludźmi,
którzy tej prostej prawdy nie rozumieli
już się rozstaliśmy. Chciałbym bardzo
podziękować zawodnikom, nie tyle za
wynik, co za postawę przez całą rundę.
Za frekwencję na treningach i za to, że
żadnego meczu nie odpuścili. Raz wy-
szedł mecz lepszy, raz gorszy, ale
żaden nie został po prostu odpusz-
czony. 

– Nowe nabytki klubu spraw-
dziły się w boju. Jednak zespół
bez Wiktora Sawickiego nieco
traci na wartości.

– Wiktor nigdzie się nie wybiera. Zo-
staje w „Darłovii” i dopóki nic się nie
wydarzy, odpukać, będziemy cieszyć
się jego bramkami. Każdy zespół to
taka budowla z klocków, którą
ustawił trener. Brak któregokolwiek
klocka osłabia całą budowlę. Pewnie
jest tak, że klocek z napisem „Sa-
wicki” znajduje się w newralgicznym
punkcie tej budowli. Rzeczywiście
rola Wiktora na boisku jest nie do
przecenienia, ja jednak chciałbym
podkreślić jego funkcję kapitana 
drużyny. Jest to autentyczny lider 
zespołu: w meczu, na treningu 
i w szatni.

– Wydaje się, że trener Kaźmier-
czak wprowadził nową jakość 
w prowadzeniu drużyny.

– Ta jakość wynika ze wspólnego
języka jaki znalazł z zawodnikami 
i zrozumienia przez nich jego filozofii
prowadzenia drużyny. Tzw. jakość dru-
żyny jest sumą umiejętności i zaanga-
żowania każdego zawodnika pomno-
żoną przez 11. Bo piłka nożna to gra

zespołowa, a bycie dobrym piłkarzem
oznacza umiejętność realizacji w ze-
spole zadań ustalonych przez trenera.
Myślę, że zasługą trenera Kaźmier-
czaka jest przekonanie zawodników, 
że każdy musi chcieć być lepszym 
piłkarzem, że jeszcze wszystkiego nie
osiągnął. 

– Czy jesteś usatysfakcjonowany
występami zespołów junior-
skich?

– Mamy dwie drużyny młodzieżowe:
juniorów młodszych i trampkarzy,
prowadzonych wspólnie z UKS „Orlik”
Darłowo. Trampkarze pod okiem
Wojtka Polakowskiego to ścisła czo-
łówka swojej kategorii wiekowej i czo-
łowe miejsca w tabeli. Juniorzy młodsi
Artura Maciąga to bezpośrednie za-
plecze pierwszej drużyny i z takiej per-
spektywy patrzymy na tych zawod-
ników. Dwóch z nich już zaliczyło
występy wśród seniorów. Dlatego
mniej ważne dla nas jest miejsce w ta-
beli, a istotniejszy jest postęp w roz-
woju tej drużyny. A ten jest wyraźny.
W rundzie jesiennej dostaliśmy lanie
od Arkadii Malechowo 0:7, ale wiosną
już było 5:2 dla nas. Jednak ciągle bo-
rykamy się z problemem małych
miast: chłopcy kończą darłowskie
szkoły i podejmują naukę w innych,
większych miastach zasilając tam-
tejsze kluby.

– Lato, to czas kanikuły. Jednak
już pewnie myślicie o nowym
sezonie. Po 6., znakomitym jak
na beniaminka, miejscu apetyty
mogą być większe. Jakieś no-
winki?

– Transferowych cudów nie będzie,
nie ma takiej potrzeby. Jednak o kilku
wzmocnieniach myślimy. Nie ze
względu na braki na poszczególnych
pozycjach, a bardziej na wzrost we-
wnętrznej konkurencji w zespole 
i wydłużenie ławki. Za wcześnie
jeszcze, aby mówić o nazwiskach.
Musi tu zagrać wiele czynników: ak-
ceptacja zawodnika przez trenera,
wymagania samego zawodnika i mo-
żliwości klubu sprostania tym wyma-
ganiom. Nie chcę zapowiadać wiel-
kich fajerwerków na przyszły sezon,
awansów, itd. Nie mamy planu mak-
simum. Natomiast plan minimum to
miejsce w tabeli nie niższe niż
ostatnio.

ROZMaWIał: 
anDRZeJ RaChWaLSKI

Trening 
czyni mistrza 

I
nauguracyjny mecz, rozegrany
na boisku Wiekowianki przyniósł
zdecydowaną wygraną naszej

drużyny w stosunku 5:1. Pierwszą
bramkę sezonu strzelił Bartosz Dywan,
swoje dołożyli też Kamil Bazyli i nieza-
wodny Wiktor Sawicki. Ten ostatni po-
pisał się „trój pakiem”, co dobrze ro-
kuje formie tego bramkostrzelnego
napastnika.

Z dużym spokojem czekaliśmy
zatem na mecz u siebie. Do Darłowa
zjechał mieleński Saturn, cudem w tej
lidze pozostawiony. Co prawda koń-
cówka meczu była bardzo nerwowa, ale
pomyślna dla naszej drużyny. Pokona-
liśmy „Kosmitów” 3:2 ( Dywan, Sawicki
x 2). Mecz do stanu 3 : 1 układał się 
dobrze dla darłowian, ale po utracie
kuriozalnej bramki, czyli bramce kon-
taktowej końcówka była zupełnie nie-
potrzebnie nerwowa. Miejmy nadzieję,
że nie wracają stare demony i brak
koncentracji, który kiedyś kosztował
nas wiele straconych punktów.

Trzeci mecz to wyjazd na trudne
boisko do Krosina, na mecz z benia-
minkiem ligi... Ikarem. Mecz rozpoczął
się zgodnie z oczekiwaniem, czyli od
naszej dominacji na fatalnej murawie
miejscowego boiska. Schowani za pod-
wójną gardą Ikarowcy po dwóch kon-
trach i pierwszej połowie meczu, nie-
stety, prowadzili 2:1. Niezwykle
pobudzeni i skoncentrowani Darło-
wianie ostro wzięli się za odrabianie
strat, co pozwoliło nam w 57 minucie
meczu wyjść na prowadzenie 2:3 (Wól-
kiewicz i Sawicki x 2 ). Niestety, już mi-
nutę później gospodarze wyrównali 
i cały mecz zakończył się remisem, 
z czego ambitni Darłowianie nie byli
zadowoleni.

W środku tygodnia w III Rundzie
Pucharu Polski odwiedziliśmy
sąsiadów z Barzowic. Miejscowy
Darpol niespodziewanie stawiał opór
„Królewskim”, a wynik meczu na
naszą korzyść ustaliły dopiero rzuty
karne. Po tym nerwowym przeryw-
niku, w sobotnie popołudnie Darłowo

odwiedził niepokonany zespół Błonie
Barwice. W ostatnim meczu zeszłego
sezony barwiczanie nie przyjechali do
Darłowa. Teraz stawili się, i to z wiel-
kimi nadziejami. Nic z tego! Gości na-
począł Kondzio Rokicki, swój dwupak
dołożył Daniel Wólkiewicz, a dokoń-
czył dzieła niezawodny Wiktor Sa-
wicki. 4:1 i kolejne trzy punkty na
koncie Darłovii.

Kolejny mecz to wyjazd do benia-
minka, Wybrzeża Biesiekierz. Spo-
tkanie dwóch drużyn znajdujących się
w ligowej czołówce od pierwszego
gwizdka sędziego przebiegał pod dyk-
tando Darłovii, której zawodnicy po-
siadali boiskową inicjatywę, nie mając
problemów z zawiązywaniem skład-
nych akcji w pobliżu pola karnego
miejscowych. Drużyna Wybrzeża je-
dyne zagrożenie stwarzała po stałych
fragmentach gry, które spowodowały,

że Śpiewak kilkukrotnie musiał inter-
weniować. Goście konsekwentną grą
otworzyli wynik meczu po 15 minu-
tach, kiedy to po podaniu Dywana na
prawe skrzydło, indywidualną akcją
popisał się Kamil Bazyli i po przedarciu
się w pobliże pola bramkowego, z bli-
skiej odległości, ulokował piłkę tuż
przy prawym słupku. 

Wygrana w meczu z Wybrzeżem
sprawiła, że darłowianie cieszyć się
mogli z pierwszej pozycji w ligowej ta-
beli. Dużo ważniejsza jednak jest dobra
postawa podopiecznych Kaźmierczaka
w meczach wyjazdowych, co było ich
bolączką w poprzednim sezonie. 

X X X 
Informuję także, że swój pierwszy

mecz w II Lidze Oldbojów rozegrali nasi
piłkarze, którzy pokonali Lecha Cza-
plinek 5:1. Brawo „starsi panowie”.

mistrzowski
początek darłovii
Swój drugi sezon w rozgrywkach koszalińskiej ligi okręgowej piłkarze
darłowskiego klubu zaczęli od mocnego akordu. 
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