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Budżet 
Obywatelski 
– jakie projekty
wybrali 
darłowiacy.
Czytaj str. 2

Z Darłowa 
do Jarosławca
można już 
dojechać 
rowerem.
Czytaj str. 10

ABC wyborcy – co powinniśmy 
wiedzieć o wyborach 
samorządowych. 

Czytaj str. 8, 9, 10

Darłovia 
w grze, 
czyli cud 
na Olimpie

Czytaj str. 12

W
minionej kadencji darłow-
ski samorząd zrealizował
inwestycje za 92,3 miliona

złotych i pozyskał na te cele z UE po-
nad 60 milionów. Średni poziom dofi-
nansowania przedsięwzięcia wynosił
65 procent. Słowa podziękowań nale-
żą się wszystkim którzy się do tego
przyczynili – podkreślał Arkadiusz
Klimowicz. 

XVI Samorządowe Forum Kapitału
i Finansów jest miejscem pozyskiwa-
nia wiedzy, wymiany doświadczeń 
i badania trendów. W Gali Inwestorów
Samorządowych wzięło udział prawie
1300 uczestników w 60 debatach 
i w 360 wykładach oraz prezentacjach.
Dzięki Forum samorządowcy poznali
najskuteczniejsze i najefektywniejsze
rozwiązania, trendy oraz dobre prak-
tyki w wykorzystywaniu środków bu-
dżetowych, którymi dysponują. 

Tematami wiodącymi XVI Samo-
rządowego Forum Kapitału i Finan-
sów były: Silny samorząd terytorialny

budujący niepodległość Rzeczypospo-
litej oraz Rewolucja technologiczna, 
a zarządzanie miastem przyszłości.

Całość stworzyła również przyjazny,
wysoce merytoryczny kontekst dla
produktów i usług finansowych, tech-

nicznych oraz organizacyjnych dla
wielu obszarów działalności instytucji
publicznych. 

W tej największej i prestiżowej
imprezie samorządowej w Polsce
uczestniczyła kadra zarządzająca 
samorządów i jednostek organizacyj-
nych, w tym przedstawiciele naj-
większych miast, powiatów i woje-
wództw.

L. WaLkieWicz

Od 3 września na linii kolejowej
Sławno – Darłowo kursuje pięć

par pociągów dziennie.

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. 19:05

 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.

ROZKŁAD JAZDY PKP: Darłowo – Sławno

Pozyskiwanie i wykorzystywanie unijnych funduszy 

Darłowo na piątkę
Na XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa odebrał dyplom 
za zdobycie V miejsca w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne
finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2017 w kategorii Małe Miasta.

Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 

Pracownikom oświaty i wychowania 
w Darłowie – dyrekcji, wychowawcom, 

pracownikom obsługi – w imieniu Radnych
Rady Miejskiej w Darłowie 

i pracowników Urzędu, serdecznie 
gratulujemy osiągnięć i dziękujemy 

za codzienną troskę 
i pokładany trud w opiece nad dziećmi 

i młodzieżą.

Jednocześnie składamy życzenia 
zadowolenia i satysfakcji 

w Państwa zawodowej misji 
jak i w życiu osobistym.

PRZEWODNICZĄCA RADY
MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

Krystyna Sokolińska 

BURMISTRZ 
MIASTA DARŁOWO
Arkadiusz Klimowicz

UWAGA: od 21 października 2018 zmianie ulegają 
rozkłady jazdy pociągów. 

mln zł
dofinansowania z Unii 
Europejskiej uzyskał 
darłowski samorząd 
podczas minionej kadencji
do inwestycji wartych
łącznie ponad 90 milionów
złotych

60
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100. rocznica odzyskania
Niepodległości

przez Polskę
w związku z obchodami 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę
zapraszamy

na uroczyste wykonanie hymnu Polski 

w dniu 9 listopada 2018 r. 

o godzinie 11.00.

10 listopada zapraszamy z kolei na Biesiadę Polską. 
Uroczystości odbędą się w hali sportowej Zespołu Szkół 

im. S. Żeromskiego w Darłowie.
Społeczność Zespołu

Dyrektor szkoły Szkół im. S. żeromskiego
w Darłowie

Zokazji 100. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości RP, w Darło-

wie odbędzie się kilka wydarzeń.
Wśród nich oficjalne obchody Święta
Niepodległości, Biesiada Polska oraz 
V Biegi Niepodległości. Odbędą się one
w wigilię święta – tj. 10 listopada 2018

roku (sobota) w Darłowie. Uliczny
bieg główny na dystansie 10 km roz-
pocznie się punktualnie o godz.
14:00. Poprzedzą go biegi dziecięce 
i młodzieżowe. W tym roku odbędą się
one na bieżni Zespołu Szkół Morskich
w Darłowie (ul. Szpitalna 1). 

Regulamin, trasa 
i zapisy:
V Bieg Niepodległości, 

10 października. START 14:00.

Darłowo – ul. Szpitalna. 
Zapisy na www.darlowo.pl

V Bieg Niepodległości – zapisz się 
na listę startową 

U
ruchomiono różnorodny 
mechanizm informacyjno-
-reklamowy. Plakaty na słu-

pach ogłoszeniowych, mobilne punkty
głosowania w Zespole Szkół, Zespole
Szkół Morskich, na Rynku, setki ulo-
tek, stacjonarne miejsca do oddania
głosów w Terminalu Morskim 
i Urzędzie Miejskim, kończąc na ob-
jazdach samochodem z zestawem 
głośnomówiącym, informującym 
o terminie i propozycjach, na które
można będzie zagłosować. 

Ostatecznie termin głosowania
minął 28 września, a 2 października
komisja ds. budżetu obywatelskiego
zliczyła głosy oddane elektronicznie 
i na papierze. Wyniki są następujące:

I miejsce zajął „Zakup krzeseł dla
ratowników na kąpieliska nadmor-
skie” za kwotę 36 900,00 zł – odda-
nych głosów 694.

II miejsce zajęła „Galeria Morska
na falochronie wschodnim, jako upa-
miętnienie zasłużonych ludzi morza
oraz instytucji o charakterze mor-
skim” za kwotę 31 908,33 zł – odda-
nych głosów 645.

III miejsce zajął projekt „Przygoto-
wanie terenu i projektu technicznego
„Ławeczki –pomnika z Leopoldem
Tyrmandem” za Bramą Miejską, przy
ul. o. D. Tynieckiego. Wartość projek-
tu 40 000,00 zł, a oddanych głosów
514.

IV miejsce zajęła wystawa „Rodzi-
ny darłowskie od 1945 r.”, która
będzie tworzona w Zamku Książąt 
Pomorskich– Muzeum w Darłowie 
za kwotę 40 000 zł – głosujących 502
osoby.

V wynik – ostatni, który będzie re-
alizowany – to „Rewitalizacja placu
zabaw przy ul. Wyspiańskiego 5”. Te-

ren ten znajduje się przed blokiem, 
w miejscu starego placu zabaw. Koszt
inwestycji to 40 000 zł. Na ten pomysł
zagłosowało 486 darłowian.

Na VI miejscu uplasował się „Lite-
racki szlak turystyczny – śladami 
bohaterów Tyrmanda” – teren przed
dworcem PKP (od strony torowiska),
ul. Bogusława X (w pobliżu Kościoła

Św. Jerzego), ul. Powstańców War-
szawskich, cmentarz przy kościele 
św. Gertrudy i na bulwarze przy rzece
(naprzeciw elewatorów). Oddano 449
głosów na ten projekt.

Na ostatnim, VII miejscu znalazł
się projekt „Bicykl Święto Rowerów”.
Jego pomysłodawca skalkulował koszt
na 40 000 zł. Zagłosowało na niego 310
mieszkańców.

Łącznie (za pomocą karty papiero-
wej i elektronicznej) zagłosowało 1369
osób na siedem projektów, oddając na
nie łącznie 3429 głosów. Z czego 
6 osób oddało głosy nieważne z powo-
du podwójnego zagłosowania (za po-
mocą kart papierowej i elektronicznej
jednocześnie).

Serdecznie dziękujemy wszystkim
głosującym mieszkańcom. Głosy ka-
żdego z nas przyczyniają się do budo-
wania społeczeństwa obywatelskiego
oraz wspierają naszą lokalną darłow-
ską społeczność.

PrOjekty Budżetu OBywatelskiegO wyBrane 

Darłowiacy zagłosowali
Przez cały wrzesień trwała intensywna akcja promocyjna polegająca na zachęceniu mieszkańców Darłowa do oddania swojego głosu 
na trzy spośród siedmiu pozytywnie zaopiniowanych przedsięwzięć społecznych. 

wAżne

Jeśli porównać wyniki głosowania
w Darłowie (13 200 mieszkańców,
a głosujący 1369) do sąsiadujących
miejscowości, to w Ustce zagłoso-
wało blisko 800 mieszkańców
(przy 15-tysięcznej populacji), 
a w Koszalinie oddało głos 1800
koszalinian (w 108-tysięcznej aglo-
meracji).

komisja Budżetu
Obywatelskiego
podczas zliczania
wyników 
głosowania.

Jednym z głównych inicjatorów
powstania Galerii Morskiej, był
ówczesny wicestarosta Tomasz
Bobin, który w 2005 roku
otwierał ją podczas centralnych
Obchodów Dni Morza.
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– Dobiega końca kadencja 
samorządu obejmująca lata
2014-2018. To okazja do dokona-
nia podsumowań, bilansu 
osiągnięć, a także przypomnie-
nia o najważniejszych sprawach
z tego okresu. 

– Każdy może mieć swoje zdanie
na ten temat. Z punktu widzenia dar-
łowskiego samorządu była to nato-
miast kadencja bardzo udana pod
wieloma względami – przede wszyst-
kim inwestycyjnym. To trzeba szcze-
gólnie podkreślić. W minionej kaden-
cji w naszym mieście udało się zreali-
zować wiele potężnych inwestycji,
których darłowskiemu samorządowi
nie udałoby się wykonać z własnych
pieniędzy. Inwestycje te służą przede
wszystkim rozwojowi miasta i polep-
szają życie mieszkańców. Nam zależa-
ło, aby w tej kadencji jak najwięcej
skorzystać ze środków zewnętrznych
w kończącej się perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej na lata 2014-
2020. Przypomnę, że w latach 2014-
2018 darłowski samorząd zrealizował
inwestycje na sumę 92,3 miliona zło-
tych i pozyskał na te cele z UE ponad
60 milionów złotych. Średni poziom
dofinansowania przedsięwzięć wyno-
sił 65%. Myślę, że stanęliśmy na wyso-
kości zadania i pozyskaliśmy tak dużo
pieniędzy z zewnątrz, jak tylko było to
możliwe. Zdecydowaną większość
funduszy pozyskiwanych z różnych
źródeł przeznaczono na realizację in-
westycji. 

Nasze działania w pozyskiwaniu
środków unijnych oraz inwestowanie
ich w infrastrukturę miasta uhonoro-
wano wieloma ważnymi wyróżnienia-
mi. Przypomnę jedynie niedawne wy-
różnienie darłowskiego samorządu na
XVI Samorządowym Forum Kapitału 
i Finansów w Katowicach. Odebrałem
tam dyplom i gratulacje za zdobycie 
V miejsca w rankingu Pisma Samo-
rządu Terytorialnego WSPÓLNOTA,
podsumowującym wydatki inwesty-
cyjne finansowane ze środków Unii
Europejskiej w latach 2014-2017 w ka-
tegorii małe miasta. Minione cztery
lata to przede wszystkim inwestycje 
w infrastrukturę portową i drogową.
Ale nie zapominamy o szeroko rozu-
mianej gospodarce komunalnej, edu-
kacji, kulturze, zdrowiu, turystyce,
sporcie i rekreacji sprawiając, że jakość
naszego życia stała się bliższa stan-
dardom europejskim. Powstałe obiek-
ty służą wszystkim, bez względu na
wiek. 

Dysponując sporymi kwotami ze
środków własnych, pozyskanych
głównie ze sprzedaży mienia, prze-
znaczaliśmy je na zadania inwestycyj-
ne. Realizowaliśmy głównie te inwe-
stycje, które miały szanse na uzyska-
nie znaczącego dofinansowania. 
W ten sposób osiągnęliśmy maksy-
malny do uzyskania efekt w postaci
dobrze rozwiniętej infrastruktury
technicznej i społecznej. Jednocześnie
staraliśmy się prowadzić politykę

zrównoważonego rozwoju, uwzględ-
niającą potrzeby zarówno miasta, jak 
i jego mieszkańców. 

– A jak układała się współpraca
z mieszkańcami naszego
Królewskiego Miasta? 

– Nigdy nie działamy sami. To, co
udało nam się zrobić do tej pory, to
była praca zespołowa. Pracują na
rzecz Darłowa, radni i działacze Rad
Osiedlowych, urzędnicy i miejskie
przedsiębiorstwa: MPGK, MZBK,
MOPS, Zarząd Portu Morskiego i pla-
cówki oświatowe. Wsłuchujemy się 
w głosy mieszkańców – zarówno w te
krytyczne, jak i obiektywne. Współ-
pracujemy z wieloma organizacjami
pozarządowymi i wspieramy ich dzia-
łalność. Dużą wagę przykładamy do
postulatów Rady Seniorów i osób nie-
pełnosprawnych i stopniowo je reali-
zujemy. Naszą politykę rozwoju
kształtowaliśmy w oparciu o poszuki-
wanie najlepszych rozwiązań w dialo-
gu z mieszkańcami i liderami opinii
społecznej.

Ważnym elementem budowania
partnerskich relacji z naszą społecz-
nością były spotkania konsultacyjne 
i V już edycja Budżetu Obywatelskie-
go. Projekty zrealizowane, będące 
w trakcie realizacji i planowane do
wdrożenia na rok przyszły, przyczy-
niają się do polepszania jakości życia
mieszkańców naszego miasta oraz
wpływają pozytywnie na jego wizeru-
nek i estetykę. Budżet Obywatelski
wspiera lokalne inicjatywny oraz
przyczynia się do zwiększenia udziału
mieszkańców miasta w życiu publicz-
nym.

– Pomówmy teraz krótko 
o oświacie, która w tej kadencji
doczekała się gwałtownej 
i gruntownej reformy. 

– Lata 2015-2018 przebiegały 
w warunkach zmian politycznych 
i pogarszającej się sytuacji finansowej
samorządów. Pomimo wielu trudno-
ści, z którymi musieliśmy się nie-
ustannie mierzyć, dzięki wspólnemu
wysiłkowi i wielkiej motywacji, udało
się nam zrealizować wiele wartościo-

wych przedsięwzięć. Sporym wyzwa-
niem była reforma oświaty. Spowodo-
wała przeniesienie szkoły podstawo-
wej do gimnazjum i adaptację wypo-
sażenia tej placówki na potrzeby
uczniów i grona pedagogicznego.
Wielką wagę przykładaliśmy do za-
pewnienia naszym dzieciom jak naj-
lepszej oferty edukacyjnej. Podkreśle-
nia wymaga nasz wysiłek finansowy,
polegający na wielomilionowym dofi-
nansowaniu szkół, przedszkoli i żłob-
ków ponad kwotę państwowej sub-
wencji, unowocześnieniu bazy dydak-
tycznej, wprowadzaniu aktywnych
form nauczania. Sprawne i skuteczne
zarządzanie oświatą, organizowanie
systemu nauczania i kształcenia prze-
łożyło się na dobrą pracę nauczycieli,
a tym samym na dobre wyniki uzyski-
wane przez uczniów potwierdzane
przez egzaminy zewnętrzne i wiele
osiągnięć indywidualnych, uzyskiwa-
nych na szczeblu wojewódzkim i ogól-
nopolskim. Ponadto miasto finansuje
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyj-
nych dla dzieci i młodzieży. Utworze-
nie dodatkowych niepublicznych
przedszkoli i żłobków oraz ich dofi-
nansowanie przez samorząd, umożli-
wiło przyjęcie do tych placówek
wszystkich zainteresowanych dzieci,
co powinno być celem każdego miasta
i gminy w Polsce.

– A jak miasto realizuje szeroko
rozumianą pomoc społeczną?

– Niedawno sfera pomocy społecz-
nej została obciążona nowymi zada-
niami o bardzo szerokim zakresie:
świadczenia 500+; program dobry
start 300+, czy opieka osób starszych
75+. Zapewnienie dobrej jakości usług
możliwe było poprzez realizację pro-
jektów systemowych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, aktywi-
zację osób wykluczonych społecznie,
poprzez wsparcie finansowe i rzeczo-
we osób i rodzin, poradnictwo oraz
świadczenie specjalistycznych usług.
MOPS działa w oparciu o ustawy 
i Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych miasta Darłowa na lata
2014-2020, corocznie ocenianą przez
komisje i Radę Miejską. Poprzez

udzielanie pomocy finansowej i rze-
czowej MOPS zapewnia ubogim 
i będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej bezpieczeństwo socjalne.
Wspiera bezrobotnych i poszuku-
jących pracy oraz udziela pomocy
bezdomnym i zagrożonym bezdom-
nością. Aktualnie z pomocy społecznej
MOPS korzysta 484 osoby, w tym 193
bezrobotnych. Ze świadczeń rodzin-
nych i z funduszu alimentacyjnego
korzysta 1225 osób. Z analizy tego-
rocznego raportu wynika, że w mie-
ście lub w powiecie przydałaby się
noclegownia wraz z łaźnią.

– Wspomniał Pan o bezrobociu.
Jak to wygląda w mieście? 

– Poprawa wizerunku miasta ma
służyć z jednej strony poprawie jako-
ści życia mieszkańców, a z drugiej 
zachęcać przedsiębiorców do inwe-
stowania. Takim wielce pozytywnym
przykładem jest nowo powstała i do-
brze prosperująca firma Lark Leisure
Homes, zajmująca się produkcją 
nowoczesnych domów mobilnych, 
w której zatrudniono wiele osób. Fa-
bryka Domów Mobilnych i Szkieleto-
wych „Lark Leisure Homes” sp. z o.o.
w Darłowie została laureatem dziesią-
tej jubileuszowej edycji plebiscytu
Głosu – Nasze Dobre z Pomorza 2017
w kategorii na Najpopularniejszy Pro-
dukt i Usługę. Firma zgłosiła do kon-
kursu swoje produkty, którymi są in-
nowacyjne na skalę światową domy
mobilne, szkieletowe, modułowe oraz
domy na wodzie. Największa w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej fabryka
domów mobilnych postawiła na inno-
wacyjność. Jej komfortowe mobilne
domy wypoczynkowe zdobywają wy-
magające doskonałości rynki Europy
Zachodniej. W tej kadencji dzięki na-
szym staraniom ukazało się rozpo-
rządzenie w sprawie ustanowienia 
w Darłowie podstrefy Słupskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Spodzie-
wamy się, że wkrótce nowy inwestor
rozpocznie budowę jednego z zakła-
dów pracy na tym terenie, a bliżej
portu rozpocznie się budowa browa-
ru. Zachęcanie do inwestowania 
w Darłowie i wspieranie przedsiębior-

ców niewątpliwie przyczynia się do
zmniejszenia bezrobocia. W minionej
kadencji samorządu w Darłowie
zmniejszyła się liczba bezrobotnych 
z 993 do 453 osób.

– A co się działo w innych 
sferach życia naszego miasta? 

– Nie zapominamy o budownic-
twie socjalnym. Oddane do użytku
dwa domy socjalne wkrótce zostaną
zasiedlone. Kończymy modernizację
Urzędu Miejskiego wraz z termomo-
dernizacją. Zadbaliśmy o place zabaw
oraz nasadzenia drzew i krzewów. 
Z myślą o ekologii i ekonomii realizu-
jemy program segregacji odpadów,
poprzez zakupy pojemników do selek-
tywnej zbiórki oraz specjalistycznego
sprzętu. W mieście przybyło klombów
i rabat, także ławek i koszy. Najmłodsi
mieszkańcy naszego miasta zyskali
kilka nowych bezpiecznych placów
zabaw. O wizerunek miasta staraliśmy
się zadbać także medialnie. Setki pu-
blikacji w różnego rodzaju periody-
kach lokalnych i ogólnopolskich, pre-
zentacje na wystawach, stronach in-
ternetowych, sieci telewizji, udział 
w konkursach i słynnym już Festiwalu
Media i Sztuka promowały Darłowo.
Mając na uwadze bogatą historię mia-
sta i jego tradycje, popularyzujemy
dokonania króla Eryka Pomorskiego
m.in. poprzez rewitalizacje otoczenia
zamku i urządzenia wystawy poświę-
conej władcy Skandynawii i Księstwa
Pomorskiego. Myślę również, że dar-
łowscy kibice zauważyli zmiany na
naszym stadionie i w jego otoczeniu.

– Panie burmistrzu, a jakie 
plany ma darłowski samorząd
na najbliższe lata ?

– Możemy z satysfakcją odnoto-
wać, że poza nielicznymi wyjątkami,
stan ulic i dróg będących w zarządzie
miasta jest dobry, ale drogowe inwe-
stycje będą kontynuowane. Kończymy
również bardzo kosztowne, wielomi-
lionowe inwestycje związane z gospo-
darką morską. Będziemy budować
targ rybny i inwestować w marinę
jachtową i proturystyczne przedsięw-
zięcia. Aby podnieść komfort, estety-
kę i piękno naszego miasta, wykonu-
jemy rewitalizację trzech parków
miejskich. Rozpoczynamy przebudo-
wę miejskiego targowiska. Najważ-
niejszymi jednak zadaniami, jakie
planujemy zrealizować z pomocą fun-
duszy Unii Europejskiej, jest budowa
biblioteki miejskiej i budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 3.

– Jak podsumować dotychcza-
sową pracę darłowskiego samo-
rządu?

– Jestem przekonany, że minione
cztery lata, dzięki konstruktywnej
współpracy oraz zaangażowaniu pra-
wie wszystkich mieszkańców miasta,
były naszą dobrą receptą na dalszy
wszechstronny rozwój i kształtowanie
pozytywnego wizerunku naszego
miasta. Dziękuję wszystkim mieszkań-
com, którzy angażowali się w życie
miasta pracą społeczną, radą i pomo-
cą. Szczególne podziękowania skła-
dam radnym, którzy wspierali mnie 
w działaniach na rzecz rozwoju mia-
sta. Mając nadzieję, że nie zawiedli-
śmy pokładanego w nas zaufania. 

ROzMaWiał 
Leszek WaLkieWicz

Rozmowa 
z burmistrzem
Darłowa
podsumowująca
czteroletnią
kadencję
samorządu.

miliona złotych tyle 
darłowski samorząd wydał
na inwestycje, pozyskując
na to z UE ponad 
60 milionów złotych

92,3

arkadiusz 
klimowicz



gimnazjum
miejskie

Czysta
woda siły
doda
Szkoła zapewnia uczniom stały

dostęp do czystej wody pitnej, jako al-
ternatywy słodkich napojów. Dzięki
zastępcy burmistrza – Elżbiecie Kar-
lińskiej oraz dyrektorowi Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-

nalnej – Wiesławowi Połczyńskiemu,
w budynku Miejskiego Gimnazjum
zainstalowano poidełko z bieżącą
wodą. 

Wiemy, że systematyczne picie
wody wspomaga procesy myślowe 
i poprawia funkcjonowanie całego 
organizmu, więc pijmy wszyscy wodę!
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Od września zajęcia „W zdrowym
ciele zdrowy duch” ruszyły po waka-
cyjnej przerwie. Miasto Darłowo na po-
czątku roku uzyskało dofinansowanie
ze środków państwowego Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów Minister-
stwa Sportu i Turystyki na prowadzenie
gimnastyki korekcyjno – kompensacyj-
nej z uczniami darłowskiej trójki. 

W bezpłatnych i ogólnodostępnych
zajęciach uczestniczą przede wszyst-
kim dzieci otyłe i z nadwagą, zagrożo-

ne otyłością, wymagające dodatko-
wych zajęć ze względu na dysfunkcje
rozwojowe w zakresie wad postawy.

Zajęciami w ramach realizowanego
projektu „W zdrowym ciele zdrowy
duch” zostało objętych 40 uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 3. Zajęcia prowa-
dzone są w bardzo atrakcyjnej formie,
dlatego dzieciaki chętnie w nich uczest-
niczą. Jest to dla nich dodatkowa atrak-
cja, wpływająca szczególnie korzystnie
na obciążone kręgosłupy.

W zdrowym ciele 
– zdrowy duch

Przez wrzesień trwał
nabór chętnych uczniów 

do zajęć unijnego programu
„Kompetencje miarą sukcesu

– Darłowo stawia na 
edukację”. 

nauczyciele przedmiotów zapra-
szali gimnazjalistów do udziału

w zajęciach rozwijających zaintereso-
wania, wyrównujących szanse i wspo-
magających wybór przyszłego zawodu. 

Celem głównym projektu jest pod-
niesienie jakości kształcenia i objęcie
wsparciem uczniów w zakresie kom-
petencji kluczowych oraz wyrównania
dysproporcji edukacyjnych dla uczni-
ów mających trudności w spełnieniu
wymagań edukacyjnych. 

W ramach spotkań uczniowie
uczestniczą w zajęciach wyrównaw-
czych z matematyki, fizyki i języka
polskiego oraz w zajęciach rozwija-
jących z chemii, biologii, programo-
wania, matematyki, języka niemiec-
kiego i języka angielskiego. Prowadzo-
na jest także terapia pedagogiczna,
logopedyczna i warsztaty z doradztwa
edukacyjno-zawodowego.

gimnazjum miejskie

Proszę wstać, nauka idzie…

D
otychczas, a więc w ciągu 
4 lat realizacji Programu 
w kinie Bajka w Darłowie (od

grudnia 2014 r. do czerwca 2018 r.) od-
było się łącznie 160 zajęć. Złożyło się
na to 55 zajęć z cyklu KinoPrzedszko-
le, w którym uczestniczą darłowskie
przedszkolaki z: Przedszkola nr 2 im.
Janiny Porazińskiej, Akademii Przed-
szkolaka, Jacka i Agatki, Przedszkola
przy Szkole, Great Sasetka, Smyka.

W aż 104 zajęciach z cyklu Filmowe
Drogowskazy uczestniczyli uczniowie
i nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych: SP nr 3 im. Króla Eryka Pomor-
skiego, SSP im. Lotników Morskich
STO, Miejskie Gimnazjum im. St. Du-

lewicza, ZS im. St. Żeromskiego, Ze-
spół Szkół Morskich. Przeprowadzono
również jedno zajęcie z cyklu KinoSz-
koła Seniora.

Wszyscy uczestnicy zajęć mieli
prawo do bezpłatnego w nich udziału
dzięki środkom finansowym pocho-
dzącym z Miejskiego Programu Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Darłowie oraz przy wsparciu finan-
sowym programu Sieci Kin Studyj-

nych i Lokalnych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

W roku szkolnym 2018/2019 posta-
nowiliśmy poszerzyć zajęcia z eduka-
cji filmowej o kolejne z cyklu KinoSz-
koła SENIORA – 8 października,
godz. 17:00, prelekcja pt. MARZENIA
A ICH REALIZACJA i projekcja filmu
La La Land, reż. Damien Chazelle.

MaGDa cichOcka

widzów odwiedziło kino
dzięki programowi

7 330

Dyrekcja, grono pedago-
giczne oraz uczniowie 

Miejskiego Gimnazjum 
im. Stanisława Dulewicza

pamiętają o wrześniowych
wydarzeniach związanych 
z historią naszego miasta 

i regionu.
14 września, w 521. rocznicę powo-

dzi wywołanej przez fale tsunami, uli-

cami Darłowa przeszła procesja pokut-
no-błagalna. Nie zabrakło także naszej
delegacji z pocztem sztandarowym.

Upamiętniając wszystkich pole-
głych na zesłaniu Polaków oraz tych,
którym po długiej niewoli udało się
powrócić do Polski, co roku obcho-
dzony jest w naszym mieście Dzień
Sybiraka. W tym roku także wzięliśmy
udział w uroczystości i oddaliśmy
hołd ludziom walczącym o naszą wol-
ność i niepodległość.

gimnazjum miejskie

Wrześniowe rocznice

Corocznie Miasto Darłowo organi-
zuje bezpłatne zajęcia nauki pływania
„Jeśli chcesz – pływać możesz” dla
młodszych uczniów. W tym roku szkol-
nym w zajęciach uczestniczą chętni 
z klas II i III Szkoły Podstawowej nr 3. 

Nikogo chyba nie trzeba przeko-
nywać, że zajęcia na basenie to wyjąt-
kowa forma aktywności. 

Każdy dzień spędzony w ławce
szkolnej, każdy dystans pokonany 
z przeładowanym plecakiem odciska
piętno na kręgosłupach najmłod-

szych. Dlatego tak ważne jest świado-
me korygowanie wad postawy i wyra-
bianie od najmłodszych lat dobrych
prozdrowotnych nawyków. 

Uczniowie mają zapewniony bez-
płatny transport na zajęcia, opłacony
z pieniędzy Miasta wstęp na basen
oraz opiekę instruktorów. Zajęcia od-
bywają się raz w tygodniu, a każda
klasa podzielona jest na dwie mniej-
sze grupy. Uczniowie biorący udział 
w pozalekcyjnych zajęciach spędzają
w wodzie 60 minut.

Nauka nie tylko w szkole

28 września wolontariuszki z Miej-
skiego Gimnazjum pod opieką Anny
Kwiatkowskiej uczestniczyły w kursie
pierwszej pomocy organizowanym 
w darłowskiej remizie strażackiej. 

Funkcjonariusze straży pożarnej
oprowadzili wolontariuszki po budyn-
ku, pokazując niezbędny sprzęt do

przeprowadzenia akcji ratowniczej.
Uczennice ćwiczyły różne formy
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Dziewczyny mogły poczuć
się jak prawdziwe strażaczki. 

Zdobyte doświadczenie z pewno-
ścią zaprocentuje i pomoże w przy-
szłości.

gimnazjum miejskie 

Wizyta w remizie Filmowa nauka 
Od października 2018 r. rusza kolejna edycja ogólnopolskiego Programu Edukacji
Medialnej i Społecznej KinoSzkoła. 

ZaPrasZamy na
Festiwal sZant!
19 października, o godz. 16, 

na placu przy Zamku w Darłowie

(ul. Zamkowa), odbędzie się fe-

stiwal szkolnych zespołów, duetów

i solistów śpiewających szanty. 

W programie także:  kuchnia re-
gionalna (morska, śledziobuła, zupa
rybna i inne), szkółka żeglarska pro-
wadzona przez Krystiana Paruzela 
z Darłowa,   stoisko promocyjne ZSM
Darłowo.

Na finał zagra MIETEK FOLK
OLSZTYN (ok. godz. 18:30).

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy serdecznie.
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Dzień Kropki w klasie 1B był 
okazją do zainspirowania uczniów do
pokazania światu dziecięcych talen-
tów. 

Uczniowie opowiadali o swoich pa-
sjach, sposobach spędzania wolnego
czasu, pragnieniach związanych z ich
przyszłością. Niektórzy już są mi-
strzami wspinaczki na drzewa, czy
szpagatów. Inni mają jasno sprecyzo-
wane plany na przyszłość jak chocia-
żby „…być prezydentem państwa…”
lub „…artystą tancerzem, tancerką,
rysownikiem, mistrzem czytania, ma-
larzem…”. 

Rozpoczęcie nauki w szkole to po-
czątki wspinaczki na mistrzowskie
szczyty. Możliwość wpierania dzieci 
w rozwoju to radość i szczęście na-
uczycieli. Trzymamy kciuki za na-
szych najmłodszych mistrzów.

MałGORzaTa MaRek

sP nr 3

Światowy Dzień Kropki
Po raz drugi nasza szkoła uczest-

niczyła w VIII Światowym Dniu Ta-
bliczki Mnożenia. Akcja odbywa się
pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy
starsi tabliczkę mnożenia znają”.

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana
była w niecodzienny sposób – podczas
krótkich egzaminów z tabliczki mno-
żenia na przerwach. Egzaminatorami
byli uczniowie klas V i VII – to oni
tworzyli komisje egzaminacyjne.
Uczniowie przepytywali kolegów, ko-
leżanki i osoby dorosłe.

Wiele emocji wywołał patrol egza-
minacyjny, który sprawdzał znajomo-
ść tabliczki przepytując przypadko-
wych przechodniów w centrum mia-
sta oraz pracowników Urzędu Miasta.

Wszyscy, którzy poprawnie odpo-
wiedzieli otrzymali certyfikat eksper-
ta tabliczki mnożenia.

haLina BaJOR, eWa kRuk

sP nr 3

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia 

Trzy trzecie miejsca 
dla SP 3 w Mistrzostwach
Powiatu w sztafetowych 

biegach przełajowych dziew-
cząt i chłopców.

27 września uczniowie uczestni-
czyli w Inauguracji Powiatowego
Szkolnego Roku Sportowego 2018-19.
W ten dzień – na boisku bocznym LO
w Sławnie– odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w sztafetowych biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców.
Wystartowaliśmy w dwóch katego-
riach dziewcząt i chłopców, zarówno

w Igrzyskach Dzieci jak i Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej. 

Drużyna chłopców składała się 
z 10 chłopców i 10 dziewcząt. Dziew-
częta młodsze i młodsi chłopcy biegli
na dystansie 800 metrów. Starsze
dziewczęta i starsi chłopcy mieli do
pokonania dystans 1000 metrów.
Drużyna młodsza dziewcząt biegła 
w składzie: Maja Breszka, Julia Da-
nilczuk, Nina Lubowiecka, Weronika
Nowak, Agata Końska, Lena Maksy-
mowicz, Weronika Witt, Liliana Gry-
kień, Oliwia Wodyk, Nikola Łacina,
Weronika Rybarczyk, Gabrysia Pe-
plińska.

Drużyna młodsza chłopców wy-
startowała w składzie: Kacper Koński,
Franek Sajko, Mikołaj Szwałek, Bar-
tosz Zorn, Tomasz Krakowiak, Pa-
tryk Szopinski, Aleksander Urbano-
wicz, Michał Woszczyk, Wojciech
Gręda, Bartosz Ordak. 

Obie drużyny dobiegły trzecie.
Drużyna starsza dziewcząt w skła-

dzie: Emilia Karska, Hania Suszek,
Kasia Struś, Kasia Marek, Kinga Wit-
kowska, Matylda Bukowska, Pola 
Lewandowska, Andżelika Szypulska,
Julia Broca, Oliwia Olejnik, Sandra
Kierszniewska rywalizowały ze star-
szymi dziewczynami z gimnazjum. Po

zaciętej walce uplasowały się na miej-
scu trzecim. 

Drużyna starsza chłopców w skła-
dzie: Igor Kaziszyn, Oliwier Wandycz,
Mariusz Lenart, Gracjan Meger, Jacek
Wachowiak, Mateusz Rudnikowski,
Oliwier Nowak, Kacper Błaszczak,
Łukasz Stachowiak, Eryk Kozak, Kac-

per Żmijewski zajęli piąte miejsce.
Opiekunami zawodników byli: Na-

talia Kotas , Beata Żmuda i Remigiusz
Wiernicki. Kapitanowie drużyn ode-
brali puchary i medale. Radości nie
było końca.

B. żMuDa

sP nr 3

Sztafetowe podium 

18 września najstarsze grupy spo-
tkały się z dzielnicowym Stanisławem
Leniartem, który opowiadał o zawo-
dzie policjanta, wyposażeniu i umun-
durowaniu, numerze alarmowym na
Policję, a przede wszystkim o bezpie-
czeństwie komunikacyjnym. 

Co roku gościmy w przedszkolu
policjantów, aby od nich usłyszały
dzieci informacje o zasadach bezpiecz-
nego poruszania się po ulicach, ugrun-
towały wiedzę na temat zachowania
bezpieczeństwa i ostrożności w kon-
taktach z nieznajomymi, bezpiecznych
miejsc zabaw dla dzieci, zachowania
się podczas podróży różnymi środka-
mi transportu oraz znajomości nume-
rów telefonów alarmowych. 

Bezpieczeństwo – rzecz najważ-
niejsza. Dzieci uczą się o nim od
pierwszych dni pobytu w przedszkolu.
Naszym zadaniem jest nauka dbania 
o bezpieczeństwo własne i innych,
uświadamianie dzieciom różnych 
zagrożeń oraz tego jak ich unikać.
Dzięki wspieraniu naszej pracy przez
instytucje stojące na straży bezpie-
czeństwa m. in. policję, mamy większą
szansę że nasze działania będą sku-
teczne i zaowocują w dorosłym życiu
naszych podopiecznych. 

Dziękujemy naszemu dzielnicowe-
mu za stałą współpracę i czekamy na
kolejną wizytę.

BOżena ciechanOWska

Przedszkole nr 2

Wizyta policjanta

20 września obchodzony
jest Ogólnopolski Dzień

Przedszkolaka – ważny dzień
dla całego środowiska wcze-

snej edukacji, propagujący
nowoczesne wychowanie

przedszkolne. 

Z
tej okazji w Przedszkolu nr 2 
w Darłowie im. Janiny Poraziń-
skiej zorganizowano święto

pod hasłem zabawy i czerpania rado-

ści z bycia przedszkolakiem. W tym
dniu dzieci z poszczególnych grup
przyszły ubrane w umówionych kolo-
rach, odśpiewały hymn przedszkola,
przyjęły życzenia od dyrektor 
i wszystkich nauczycielek. Były zaba-
wy teatralne, tańce, konkursy i zagad-
ki, w których wszyscy byli wygrani. 

Oprócz inicjowania różnorodnych
aktywności w przedszkolu, wszyscy
wychowankowie uczestniczyli w barw-
nym pochodzie ulicami naszego mia-

sta integrując się ze środowiskiem lo-
kalnym. Przedszkolak brzmi dumnie,
bo właśnie w przedszkolu rozszerza
się płaszczyzna doświadczeń społecz-
no-moralnych. Tu dziecko staje się
członkiem grupy, zaczyna w niej zaj-
mować określoną pozycję, podlegać
opinii społecznej i wypełniać różne
obowiązki, biorąc w coraz większym
stopniu udział w życiu zbiorowości.

MaRia knapińska

Przedszkole nr 2

Ogólnopolskie święto 
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A
by jak najlepiej realizować
przedsięwzięcia inwestycyjne
trzeba mieć dobry zespół 

ludzi, którzy potrafią pozyskać fun-
dusze i środki z wielu źródeł. Potrzeb-
ny jest również kapitał własny i wła-
ściwy system zarządzania. Darłowo
ma to wszystko i dzięki takim, co to
trzeba szczególnie podkreślić w na-
szym mieście udało się pozyskać
ogromne fundusze i zrealizować wiele
potężnych inwestycji, których na
pewno darłowskiemu samorządowi
nie udałoby się wykonać z własnych
pieniędzy – wyjaśnia Arkadiusz Kli-
mowicz, burmistrz Darłowa. 

Inwestycje polepszają życie miesz-
kańców miasta i silnie sprzyjają jego
rozwojowi. A na tym właśnie szcze-
gólnie zależy samorządowi. Darłowski
samorząd w latach 2014–2018 w mak-
symalny sposób wykorzystał środki
zewnętrzne w kończącej się perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 oraz z innych źródeł.
Na pewno stanęliśmy na wysokości
zadania i pozyskaliśmy tak dużo pie-
niędzy z zewnątrz, jak tylko było to
możliwe. 

– Nasze działania w pozyskiwaniu
środków unijnych oraz inwestowanie
uhonorowano wieloma ważnymi 
wyróżnieniami – podsumowuje bur-
mistrz. 

A oto jakie inwestycje zrealizowa-
no i rozpoczęto w latach 2014–2018.

Budowa i przebudowa
dróg i parkingów: 

– budowa obwodnicy miasta 
Darłowo w ramach Poprawy dostęp-
ności do Portu Morskiego w Darłowie
– 25.300.000 zł, 

– budowa ulicy gen. Maczka 
– 348.600,12 zł, 

– budowa ulicy Chełmońskiego 
i Dulewicza – 450.093,24 zł, 

– budowa drogi łączącej ulicę Fry-
deryka Chopina z ulicą Józefa Wybic-
kiego – 598 984,40 zł, 

– budowa ulicy Dąbrowskiego 
– 1.595.909,92 zł, 

– przebudowa ul. Zygmunta III
Wazy – 248.250 zł, 

– przebudowa ulic i chodników
ulic: Dygasińskiego, Fałata, Kossaka
wraz z budową chodnika na ul. Księż-
nej Zofii – 1.325.505,98 zł, 

– budowa miejsc parkingowych
przy SP nr 3 – 27.857,04 zł, 

– budowa parkingu przy ul. Rze-
mieślniczej – 80.200 zł. 

Ponadto miasto przekazało dla sa-
morządu województwa zachodniopo-
morskiego w ramach przebudowy 
DW 203 (od skrzyżowania z ul. E. Pla-
ter do granicy miasta, skrzyżowanie
na Cisowo) kwotę 644.300 zł, w tym
509.000 jako dofinansowanie przebu-
dowy, 135.300 zł – na opracowanie do-
kumentacji przebudowy DW 203.

Inwestycje portowe 
i rybackie: 

– budowa nowego basenu Rybac-
kiego z przedłużeniem Nabrzeża
Słupskiego -32.233.469 zł, 

– budowa przystani jachtowej 
w Porcie Morskim Darłowo 
– 1.247694,09 zł, 

– budowa budynku Terminala 
Pasażerskiego w Porcie Darłowo 
– 2.360.000 zł. 

Ponadto w porcie Darłowo rozpo-
częto dwie nowe inwestycje: budowę
targu rybnego w Darłówku – 720 tys.
zł oraz zadania South –Baltic –marina
jachtowa na kwotę – 420 tys. zł 

Inwestycje 
proturystyczne: 

– budowa kładki przyrodniczej 
na wydmie w Darłówku Zachodnim 
– 3.043.664,08 zł, 

– budowa kładki dla pieszych 
i wzrost atrakcyjności Wyspy Łoso-
siowej– 2.962.983,20 zł, 

– zmiana otoczenia Zamku Książąt
Pomorskich wraz z uruchomieniem
wystawy multimedialnej poświeconej
królowi Erykowi Pomorskiemu 
– 1.642.050 zł. 

– rozpoczęto kilkuletnie zadanie
„Zielone Darłowo” na sumę – 7,7 mi-
liona złotych. 

Place zabaw i rekreacji: 
– budowa placu zabaw w parku

przy ul. O.D. Tynieckiego – 357.192 zł, 

– budowa parku rekreacji przy
Traugutta – 909.422,93 zł,

– budowa zjazdu linowego przy
Tynieckiego – 35.992,26 zł,

– ogrodzenie placu zabaw na Bema
– 30.747,38 zł, 

– budowa siłowni zewnętrznych 
– 583.413,60 zł, 

Inwestycje sportowe: 
– Budowa hali sportowej przy ZS

Żeromskiego – 2.478.289,33 zł,
– budowa Street Workout, na pla-

ży i w parku Traugutta – 631.99.77 zł, 
– opracowanie dokumentacji bu-

dowy hali sportowej przy SP nr 3 za
kwotę – 98.892 zł, 

Pozostałe inwestycje 
komunalne: 

– budowa loka l i  soc ja lnych  
– 1.797.148,68 zł, 

– termomodernizacja budynku
Urzędu Miejskiego w Darłowie 
– 1.420.000 zł, 

– przebudowa targowiska miej-
skiego w Darłowie (rozpoczęcie zada-
nia dwuletniego) – 897.309,59 zł, 

– dotacja dla Gminy Darłowo na
przebudowę budynku ośrodka zdro-
wia i przeniesienie przychodni pedia-
trycznej – 160 tys. zł

– rozpoczęto przebudowę budyn-
ku dawnego dworca PKP – 500.388,07
zł

L. WaLkieWicz

inwestycje miasta darłowa w latach 2014-2018

Cztery lata rozwoju
Inwestycje bez wątpienia są kluczowym czynnikiem rozwoju miast i regionów. Darłowski samorząd posiadł tę wiedzę już wcześniej 
i postawił na ten najważniejszy czynnik rozwoju, postępu oraz konkurencyjności miast. 

zagospodarowany basen rybacki.

park rekreacyjny przy ul Traugutta.

nowe wejście na plażę przy ul. sosnowej.

złotych zainwestowano 
w budowę i przebudowę
dróg i parkingów 
w minionej kadencji

30.371.450,70

złotych wydano łącznie 
na cele portowo-
-rybackie

35.841.163,09

złotych przeznaczono
łącznie na inwestycje 
proturystyczne

15.348.697,28

złotych wydano łącznie 
na inwestycje sportowe

2.640.38,10
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SPAcErKIEM PO INWESTycJAch

Od 8 października 
Przychodnia Pediatryczna 

w Darłowie działa już 
w wyremontowanym

skrzydle budynku 
Przychodni Rodzinnej przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 32.

jeszcze w piątek, 5 października,
przychodnia dziecięca działała

przy ul. Królowej Jadwigi 26, a w po-
niedziałek otworzyła podwoje w wyre-
montowanym budynku należącym do
Gminy Darłowo. Remont pomieszczeń
o łącznej powierzchni 300 m kw. kosz-
tował ogółem 430 tys. zł, z tego 270 tys.
poszło z budżetu Gminy Darłowo, 
a 160 tys. z kasy miasta Darłowa. 

W jasnych, przestronnych po-
mieszczeniach znajdują się gabinety
lekarskie: Grażyny Batura –Nawracaj,
Grzegorza Stołowskiego i Marii Bu-
ziałkowskiej. Oprócz rejestracji jest
tam także punkt szczepień, gabinety
położnych i pielęgniarek środowisko-
wych oraz ambulatorium. Nowa Pe-
diatryczna Przychodnia dostosowana
jest do świadczenia usług dla osób
niepełnosprawnych. Świadczy usługi
w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej w ramach kontraktu z NFZ dla
blisko 4000 dzieci w wieku do 18 lat 
z terenu miasta i gminy Darłowo.
Otwarcie nowoczesnej placówki słu-
żby zdrowia zaszczycili swoją obecno-
ścią Wójt Gminy Darłowo Radosław
Głażewski, przewodniczący Rady
Gminy Darłowo Grzegorz Hejno, se-
kretarz Urzędu Miejskiego w Darło-
wie Waldemar Bonk i inni.

L. WaLkieWicz 

w trosce o zdrowie dzieci

DArłOWSKA PrzychODNIA 
PEDIATryczNA ma nową siedzibę

N
owa hala sportowa będzie
większa aniżeli już istniejąca
przy Liceum Ogólnokształ-

cącym – podkreśla Tomasz Breszka,
kierownik referatu integracji euro-
pejskiej i inwestycji w UM. 

Główna arena sportowa na parterze
zajmie powierzchnię 760 mkw. Na niej
znajdować się będzie boisko do koszy-
kówki o wymiarach 28x15 m oraz bo-
isko do gry w siatkówkę (18x9 m). Are-
na umożliwi również wykorzystanie
powierzchni na dwa treningowe boiska
do siatkówki, umieszczone prostopa-
dle do osi głównego boiska. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa i komfor-
tu gry zapewniono po obwodzie głów-
nego boiska do koszykówki wolną
przestrzeń o szerokości 1,5 do 2 m. Na
wysokości 1,5 m od nawierzchni boisk
sportowych zaprojektowano stałe 
i mobilne trybuny. Do obsługi sali gim-
nastycznej na parterze zaprojektowa-
ne zostało całe zaplecze ogólnodostęp-

nych szatni, recepcji, sanitariatów. Po-
nadto będzie tam również wielofunk-
cyjna sala powierzchni – 48 mkw.

Przestrzeń pod trybunami wyko-
rzystana zostanie do przechowywania
sprzętu sportowego. Przewidziano
również pomieszczenia trenerskie. Na
piętrze znajdować się będą dwie sale, 

z których jedna wykorzystywana będzie
jako sala taneczna, a druga do fitnesu.

Główne wejście do hali wraz z małą
recepcją będzie od strony ulicy 
Wyszyńskiego. Specjalnie zaprojekto-
wany przeszklony łącznik zapewni
połączenie z istniejącym budynkiem
szkoły.

w darłowie powstanie nowa sala gimnastyczna

Mamy pozwolenie
na budowę 
Jest wizualizacja i pozwolenie na budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie. Jej koszt szacuje
się na ok. 9 milionów złotych.

1286 m2 – powierzchnia
zabudowy sali; 
1294 m2 – powierzchnia
użytkowana na parterze 
405 m2 – powierzchnia
użytkowana na piętrze 
11,7 m – wysokość do ka-
lenicy dachu
14 035 m3 – kubatura

W sześciu punktach miasta poja-
wiły się defibrylatory – urządzenia do
ratowania życia osób, u których prze-
stało bić serce. Dlatego pod egidą bur-
mistrza Darłowa rozpoczęły się szko-
lenia z ich obsługi. Prowadzi je Jakub
Iwanisik, doświadczony ratownik me-
dyczny. 

Jedno szkolenie odbyło się w Ze-
spole Szkół, a kolejne przeprowadzo-
no w trakcie pikniku parafialnego 
w Darłówku. Pokazy cieszyły się zain-
teresowaniem nie tylko darłowian, ale

przy karetce sporo było też wczasowi-
czów. Defibrylatory przywracają nor-
malną pracę serca, przepuszczając
impuls elektryczny o odpowiednim
natężeniu przez mięsień sercowy, ale
z jego obsługą należy zapoznać chęt-
nych mieszkańców Darłowa. 

Na horyzoncie są kolejne otwarte
masowe imprezy, na których stałym
elementem będzie instruktaż z obsłu-
gi sprzętu medycznego.

z. MieLczaRski – Oss

Każdy może obsłużyć defibrylatory

Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulic: Nagietkowej, 
Fiołkowej, Makowej, Chabrowej, Letniej, Gen. Stanisława Roweckiego, Rynkowej.

Koszt prac: 217.061,79 zł

w skrócie

Dzięki inwestycji miejski zasób lokali socjalnych wzrośnie aż o 8 mieszkań.
koszt budowy wyniósł 1 798 148,58 zł. 30% kosztów współfinansowane
będzie z środków Banku Gospodarstwa krajowego, w ramach pozyskanej na
ten cel dotacji.

na zdjęciu efekt końcowy robót mających na celu zmianę otoczenia naszego
zamku. przestrzeń do rozgrywania turniejów rycerskich, inscenizacji histo-
rycznych, drewniana kładka wraz z kamiennym ciągiem pieszym oraz uwi-
docznienie przebiegu dawnej fosy. To główne elementy wprowadzonych
zmian.

Widok na wybudowaną kładkę przyrodniczą na koronie wydmy w Darłówku
zachodnim.

Nagroda Marszałka
Województwa i srebro
w Mistrzostwach Pol-
ski Naviga – takie lau-
ry w ostatnim czasie
otrzymało Koło Mode-
larskie przy Darłow-
skim Ośrodku Kultury,
które działa od pięciu
lat, a od prawie roku
przy Darłowskim Ośrodku Kultury.
Koło skupia seniorów juniorów i mło-
dzików. Prowadzi je Artur Hamerling,
modelarz okrętowy, członek Koszaliń-
skiego Plutonu Modelarskiego. 

Sukcesy odnoszą zarówno senio-
rzy, jak i młodzi zawodnicy, zrzeszeni
w tej placówce. Obecnie Koło Mode-

larskie wystawia swoje modele na 
aukcji charytatywnej „Złapmy oddech
dla Kingi” oraz szykuje modele do
udziału w ekspozycji w szczecińskim
muzeum.

W wakacje prace modelarzy koła
było można oglądać w Muzeum Sztuki
w Darłówku. 

modelarze docenieni 
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Poradnik wyborcy 
w wyborach samorządowych 2018

W niedzielę 21 października 2018 mieszkańcy Miasta
Darłowo w ośmiu siedzibach Komisji Wyborczych będą
głosować na jednego z dwóch kandydatów na Burmistrza
Miasta Darłowa oraz na jednego z dwóch kandydatów na
radnego do Rady Miejskiej Miasta Darłowa. Łącznie wybie-
rzemy 15 radnych do Rady Miejskiej i 4 radnych do Rady
Powiatu w Sławnie. Ponadto będziemy głosować na jedne-
go z kandydatów do Rady Powiatu Sławieńskiego i jednego
radnego do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskie-
go. 

W wyborach do rady powiatu miasto Darłowo stanowi
jeden okręg wyborczy nr 1. 

W wyborach do sejmiku województwa miasto Darłowo
stanowi jedynie część okręgu wyborczego nr 4.

Kandydaci na Burmistrza miasta Darłowa:

1. KLIMOWICZ Arkadiusz Wojciech, lat 53, wykształce-
nie wyższe, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zam. Darłowo, zgłoszony przez
KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA

2. MASŁOWSKI Piotr Adam, lat 55, wykształcenie śred-
nie techniczne, członek PiS, zam. Darłowo, zgłoszony
przez KWW MY DARŁOWIANIE

Starosta Powiatu sławieńskiego w obwieszczeniu poin-
formował o numerach i granicach okręgów wyborczych
oraz liczbie wybieranych radnych do Rady Powiatu sławień-
skiego: 

1. Miasto Darłowo – 4; 
2. Miasto Sławno – 4; 
3. Gmina Darłowo i Gmina Malechowo – 4; 
4. Gmina Postomino i Gmina Sławno – 5. 

Ponadto zamieścił listy kandydatów do Rady Powiatu
Sławieńskiego:

Lista nr 2
kOmitet wyBOrcZy POlskie strOnnictwO
ludOwe

Numer Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce 
na liście zamieszkania

1 ADAMÓW Eugeniusz Jan 67 Darłowo
2 BERLIŃSKI Eugeniusz 63 Darłowo
3 SZYMCZAK Ewa Jolanta 66 Darłowo
4 ZASADZIŃSKA Tamara Janina 57 Darłowo
5 RETERUK Ryszard 64 Darłowo
6 PIKULIK Daria Angelika 21 Darłowo

Lista nr 4 
kOalicyjny kOmitet wyBOrcZy PlatFOrma.
nOwOcZesna kOalicja OBywatelska

Numer Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce 
na liście zamieszkania

1 RATKOWSKA Dorota Jolanta 42 Darłowo
2 BOBIN Tomasz 60 Darłowo
3 ŚMIGIELSKI Waldemar 55 Zakrzewo
4 TATUŚKO Bożena 58 Dałowo
5 ŚWIĄTKOWSKA Małgorzata 58 Darłowo

Renata
6 FRĄCZ Daniel Radosław 28 Darłowo

Lista nr 10 
kOmitet wyBOrcZy PrawO 
i sPrawiedliwOŚĆ

Numer Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce 
na liście zamieszkania

1 SZYPULSKI Marek Ireneusz 43 Darłowo
2 BASANDOWSKA Ewa Joanna 40 Domasławice
3 STRZAŁKOWSKI Roman 67 Darłowo

Władysław

4 GALIŃSKA Bożena 54 Darłowo
5 TOMASZEWSKA-SAWICKA 44 Darłowo

Agnieszka Julia

Lista nr 11
kOmitet wyBOrcZy wyBOrców 
„PrZyjaZny POwiat”

Numer Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce 
na liście zamieszkania

1 WIŚNIOWSKI Wojciech Piotr 51 Rusko
2 SOKOLIŃSKA Krystyna Maria 59 Darłowo
3 LASKOWSKI Marian Piotr 63 Malechowo
4 WYCZESANY Wiktoria Teresa 64 Darłowo
5 WITKOWSKA Joanna 44 Darłowo
6 KOWALSKI Jacek Janusz 53 Darłowo

Publikujemy listy kandydatów na radnych Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z naszego okręgu nr 4. 

Lista nr 1
kOmitet wyBOrcZy wyBOrców 
BeZPartyjni samOrZĄdOwcy 
1. Artur Lesław Wezgraj, 2. Dariusz Adam Skiba, 3. Edyta

Anna Wieleba-Matyśniak, 4. Jerzy Lewandowski, 5. Krzysz-
tof Sławiński, 6. Lidia Henryka Siwek, 7. Marcin Jakub Bara-
nowski, 8. Aleksandra Kowalczyk.

Lista nr 2
kOmitet wyBOrcZy POlskie strOnnictwO
ludOwe
1. Jan Krawczuk, 2. Mirosława Zielony, 3. Sylwia Halama,

4. Zenon Maksalon, 5. Przemysław Piotr Langner, 6. Domi-
nik Teodor Gronet, 7. Danuta Ewa Szlaz, 8. Roman Budy-
nek.

Lista nr 4
kOalicyjny kOmitet wyBOrcZy PlatFOrma.
nOwOcZesna kOalicja OBywatelska
1. Tomasz Paweł Sobieraj, 2. Rafał Rosiński, 3. Jakub

Hardie-Douglas, 4. Elżbieta Wiesława Karlińska, 5. Bogdan
Zdzisław Siwek, 6. Wioletta Joanna Firkowska, 7. Monika
Aneta Nieckarz, 8. Marek Ryszard Kęsik.

Lista nr 5
kOalicyjny kOmitet wyBOrcZy sld lewica
raZem
1. Jerzy Waldemar Kotlęga, 2. Małgorzata Genowefa

Chyła, 3. Andrzej Zieliński, 4. Tomasz Jakub Musiał, 5. Zbi-
gniew Sławiński, 6. Agnieszka Korwel-Wróbel, 7. Emilia
Marta Szwedek, 8. Włodzimierz Stanisław Niemiec.

Lista nr 6
kOmitet wyBOrcZy Partii raZem
1. Małgorzata Ryszarda Chełchowska, 2. Michał Jacek

Sokolski, 3. Helena Kinga Matoga, 4. Adrian Władysław 
Matoga, 5. Łukasz Rafał Halasz.

Lista nr 7
kOmitet wyBOrcZy rucH narOdOwy rP 
1. Aleksandra Urszula Zadencka, 2. Zenon Andrzej 

Kucab, 3. Wiktor Karol Lwowski, 4. Bronisław Kozłowski, 
5. Halina Piotrowska

Lista nr 8
kOmitet wyBOrcZy wyBOrców kukiZ'15
1. Andrzej Adamczewski, 2. Roman Knop, 3. Marcin

Przemysław Sychowski, 4. Wioletta Anita Kozubal, 5. Geno-
wefa Klingiert, 6. Kamila Małgorzata Moskalaniec, 7. Wal-
demar Stanisław Malinowski, 8. Marek Jacek Nowak

Lista nr 9
kOmitet wyBOrcZy wyBOrców wOlnOŚĆ
w samOrZĄdZie 
1. Artur Krzysztof Jabłoński, 2. Krzysztof Robert Chmie-

lewski, 3. Władysław Pitak, 4. Żaneta Spławińska, 5. An-

drzej Piotr Pięta, 6. Halina Alicja Płecha, 7. Wiesława Zofia
Borowska.

Lista nr 10
kOmitet wyBOrcZy PrawO 
i sPrawiedliwOŚĆ
1. Krzysztof Nieckarz, 2. Urszula Maria Gozdalska-Sło-

wik, 3. Jakub Mikołaj Pyżanowski, 4. Andrzej Kazimierz 
Modrzejewski, 5. Jan Krzysztof Górski, 6. Michał Mętlewicz, 
7. Wanda Jakubowska, 8. Barbara Kordas.

Wybory Samorządowe 2018 

– Wybierz swojego
kandydata

Kandydaci do Rady miasta Darłowa
Okręg wyborczy nr 1

1. JOŃCZYK Artur Michał, lat 54, zam. Darłowo, zgło-
szony przez KWW MY DARŁOWIANIE – Lista nr 13

2. BRESZKA Paweł Piotr, lat 47, zam. Darłowo, zgłoszo-
ny przez KWW PAWŁA BRESZKI – Lista nr 14

Okręg wyborczy nr 2

1. PAJEWSKI Zbigniew, lat 59, zam. Darłowo, zgłoszo-
ny przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista
nr 10

2. JABŁOŃSKI Mirosław, lat 59, zam. Darłowo, zgło-
szony przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA 
– Lista nr 12

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach
od 7.00 do 21.00.

w Darłowie mamy 10985 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.

Każdy wyborca w lokalu wyborczym otrzyma kilka kart 
do głosowania – w tym jedną z listą kandydatów do zachodnio-
pomorskiego sejmiku. Kandydaci do Sejmiku województwa 
Zachodniopomorskiego startują w 5 okręgach. w wyborach 
do Sejmiku województwa Zachodniopomorskiego zarejestro-
wało się osiem komitetów wyborczych. 

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

1 1

Admiralska, Aleja Belgijska, Aleja Parkowa,
Bosmańska, Bulwar Zachodzącego Słońca,
Chińska, Dorszowa, Gdyńska, Helska,
Jachtowa, Józefa Muchy, Kapitańska,
Kaszubska, Kotwiczna, Lotników Morskich,
Łososiowa, Marynarska, Masztowa,
Nadmorska, Plażowa, Południowa,
Pomorska, Pucka, Rybacka, Sosnowa,
Szantowa, Wilków Morskich, Władysława
IV, Zachodnia, Zwycięstwa, Zygmunta III
Wazy, Żaglowa, Wydmowa.

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

2 1

Adolfa Dygasińskiego, Aleja Jana Pawła II,
Artura Grottgera, Bałtycka, Chabrowa,
Fiołkowa, Flisacka, Hieronima Fiodorowa,
Jagiellońska, Jana Matejki, Józefa Conrada,
Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata,
Kardynała Ignacego Jeża, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Kąpielowa, ks.
Jerzego Popiełuszki, Letnia, Makowa, Marii
Konopnickiej, Nagietkowa, Ojca Damiana
Tynieckiego, Okrężna, Piastowska,
Północna, Sami Swoi, Słowiańska,
Sportowa, Stanisława Dulewicza,
Stoczniowa, Turystyczna, Wczasowa,
Wiosenna, Wojciecha Kossaka,
Wschodnia,Szkolna, Zawiszy Czarnego
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Okręg wyborczy nr 3
1. GROSZ Zbigniew Józef, lat 71, zam. Darłowo, zgło-

szony przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA 
– Lista nr 12, złożył następujące oświadczenie: 
byłem współpracownikiem organów bezpieczeń-
stwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej
ustawy

2. JAKUBOWSKA Magdalena Janina, lat 30, zam. 
Darłowo, zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE
– Lista nr 13

Okręg wyborczy nr 4
1. POTOMSKA Renata Mirosława, lat 57, zam. Darło-

wo, zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA KLIMO-
WICZA – Lista nr 12

2. BALCERZAK Sławomir Witold, lat 62, zam. Darłowo,
zgłoszony przez KWW MY DARŁOWIANIE – Lista 
nr 13

Okręg wyborczy nr 5
1. JANKOWSKI Sławomir, lat 59, zam. Darłowo, zgło-

szony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
– Lista nr 10

2. MADALIŃSKA-MARCINIAK Ewa, lat 41, zam. Darło-
wo, zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA KLIMO-
WICZA – Lista nr 12

Okręg wyborczy nr 6
1. WOŹNIAK Czesław, lat 66, zam. Darłowo, zgłoszony

przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA – Lista nr
12

2. MROZIŃSKI Radosław, lat 29, zam. Darłowo, zgło-
szony przez KWW MY DARŁOWIANIE – Lista nr 13

Okręg wyborczy nr 7
1. RÓŻAŃSKA Krystyna, lat 71, zam. Darłowo, zgłoszo-

na przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA – Lista
nr 12

2. DAŃKO Grzegorz Waldemar, lat 45, zam. Darłowo,
zgłoszony przez KWW MY DARŁOWIANIE – Lista 
nr 13

Okręg wyborczy nr 8
1. HERDZIK Andrzej, lat 50, zam. Darłowo, zgłoszony

przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA – Lista 
nr 12

2. OSSOWSKI Edward, lat 64, zam. Darłowo, zgłoszony
przez KWW MY DARŁOWIANIE – Lista nr 13

Okręg wyborczy nr 9
1. MITAL Lech Stanisław, lat 71, zam. Darłowo, zgło-

szony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
– Lista nr 10

2. ZIÓŁKOWSKI Edward, lat 73, zam. Darłowo, zgło-
szony przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA 
– Lista nr 12

Okręg wyborczy nr 10
1. MITAL Waldemar Mieczysław, lat 55, zam. Darłowo,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
– Lista nr 10

2. MAGIER Bożena Wanda, lat 63, zam. Darłowo, zgło-
szona przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA 
– Lista nr 12

Okręg wyborczy nr 11
1. WÓJCIK Marian, lat 72, zam. Darłowo, zgłoszony

przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista 
nr 10
2. MACIĄG Jerzy, lat 59, zam. Darłowo, zgłoszony
przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA – Lista 
nr 12

Okręg wyborczy nr 12
1. SOKOLIŃSKI Janusz, lat 42, zam. Darłowo, zgłoszo-

ny przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA – Lista
nr 12

2. ANDRYS APANASZCZYK Mariola, lat 53, zam. 
Darłowo, zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE
– Lista nr 13

Okręg wyborczy nr 13
1. PODGÓRSKA Dorota Jolanta, lat 56, zam. Darłowo,

zgłoszona przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA
– Lista nr 12

2. WARDZIŃSKA Małgorzata, lat 47, zam. Darłowo,
zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE – Lista 
nr 13

Okręg wyborczy nr 14
1. KISIELEWSKI Grzegorz Zbigniew, lat 48, zam. Darło-

wo, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ – Lista nr 10

2. DUDZIŃSKI Roman, lat 59, zam. Darłowo, zgłoszony
przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA – Lista 
nr 12

Okręg wyborczy nr 15
1. CYBULSKI Krzysztof Robert, lat 61, zam. Darłowo,

zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA
– Lista nr 12

2. KOWALSKA Edyta Grażyna, lat 63, zam. Darłowo,
zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE – Lista 
nr 13

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

3 1

Emilii Plater, generała Władysława
Andersa, Gen. Józefa Bema, gen.
Stanisława Maczka, gen. Stefana
Roweckiego, gen. Stanisława Skalskiego
Kazimierza Pułaskiego, mjr Henryka
Sucharskiego, mjr Hubala, Polna,
Słoneczna, Szarych Szeregów, Wiejska,
Żwirki i Wigury

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

7 1

Króla Eryka Pomorskiego od nr 5A 
do końca, Henryka Wieniawskiego 
od nr 20 do końca, Leopolda Okulickiego

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

12 1

Akacjowa, Aleje Wojska Polskiego,
Brzozowa, Cicha, Dębowa, Jana Henryka
Dąbrowskiego, Kanałowa, Leśna, Łąkowa,
Miodowa, Osadnicza, Rzeczna, Spławie,
Spokojna, Tkacka, Wierzbowa, Wiśniowa,
Zacisze

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

4 1

Jana z Maszewa, Królowej Jadwigi, Księżnej
Zofii, Stanisława Moniuszki

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

8 1

Hotelowa, Marii Curie Skłodowskiej,
Mikołaja Kopernika, Młyńska, Rynkowa,
Szpitalna

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

13 1

Stanisława Wyspiańskiego od nr 11 
do końca

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

5 1

Czesława Niemena, Feliksa
Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina,
Ignacego Paderewskiego, Jacka
Kaczmarskiego, Józefa Wybickiego, Karola
Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego,
Krzysztofa Komedy, Księżnej Anny,
Michała Ogińskiego, Mieczysława
Karłowicza, Ogrodowa, Racisław, Witolda
Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

9 1

Ratuszowa, Romualda Traugutta,
Rzemieślnicza, Wałowa, Wenedów, 
Zielona

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

14 1

Gen. Józefa Sowińskiego, Kolejowa,
Przemysłowa, Stanisława
Wyspiańskiego od nr 1 do nr 10

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

6 1

Króla Eryka Pomorskiego od nr 1A 
do nr 3E, Henryka Wieniawskiego od nr 1
do nr 18F, Świętej Gertrudy

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

10 1

Franciszkańska, Kościelna, Plac Tadeusza
Kościuszki, Pocztowa, Powstańców
Warszawskich

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

15 1

Adama Mickiewicza, Bogusława X, Długa,
Józefa Chłopickiego, Juliana Tuwima,
Juliusza Słowackiego, Mikołaja Reja,
Nadbrzeżna, Portowa, Stefana
Żeromskiego, Stodolniana, Władysława
Reymonta

Numer 

okręgu

wyborczego

Liczba 
wybieranych

radnych 
w okręgu 

wyborczym

Granica okręgu wyborczego

11 1

1-go Maja, Błękitna, Kowalska, Kropla
Bałtyku, Krótka, Morska, Plac Zamkowy,
Podzamcze, Ścienna, Zamkowa

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Darłowa informuje mieszkańców 

Darłowa, że w dniu głosowania w wyborach organów 
jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r., – w godz. od 11.00–18.00
udostępniony będzie samochód Straży Miejskiej 

do dyspozycji osób starszych i niepełnosprawnych,
chcących wziąć udział w głosowaniu. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim 
w Darłowie, w pokoju nr 15; nr telefonu – 94 3142508.
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na froncie Kamienicy pod
Kogą zawisła tablica 

upamiętniająca wyjątkowe
osoby – tych, którzy 
nie szczędzili czasu, 

ani pieniędzy na renowację
budynku.

wDarłowie, przy ul. Powstań-
ców Warszawskich 51 

(Kamienica pod Kogą) spotkali się
przedstawiciele Niemiecko-Polskiej
Fundacji Ochrony Zabytków Kultury:
Peter Schabe oraz Udo Donau z archi-
tektem dr Marcinem Górskim 
– współautorem projektu renowacji
obiektu– a także z przedstawicielem
wykonawcy robót (Firmy WroBud-Za-
bytki z Wrocławia) i zarządcą obiektu
– Szymonem Krawczukiem. W spo-
tkaniu ponadto uczestniczył miłośnik
i znawca historii Darłowa Leszek Wal-
kiewicz i Magda Burduk z Biura Pro-
mocji Miasta Darłowa. 

Spotkano się, aby odsłonić symbo-
liczną tablicę. Na ścianie frontowej tej
okazałej darłowskiej kamienicy wid-
nieje dwujęzyczna treść, z której ka-
żdy przechodzień będzie się mógł do-

wiedzieć, dzięki jakiemu wsparciu fi-
nansowanemu remont tego zabytko-
wego obiektu był możliwy. Przypo-
mnijmy, że wsparcia udzielili: Nie-
miecko – Polska Fundacja Zabytków
Kultury, Gorlitz, ze środków prywat-
nych i darowizn z Niemiec przy naj-
większym udziale Ute Kranitzki oraz

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

Przypomnijmy ponadto, że Ute
Kranitzki przez lata dokładała wszel-
kich starań, aby uchronić od degrada-
cji ciekawy zabytek architektury 
w Darłowie, w którym wychował się
jej zmarły w 2011 roku mąż Wolf 
– Dietrich Kranitzki. Budynek fronto-
wy Kamienicy pod Kogą, zwaną rów-
nież Kamienicą Hemptenmacherów,
datowany jest na rok 1793.

TeksT i fOTO: MaGDa BuRDuk

renowacja kamienicy pod kogą 

W Darłowie kochamy zabytki

Poradnia 
po poradni
W budynku dzisiejszej Poradni

Dziecięcej przy ul. Moniuszki (po jej
przeniesieniu na ul. Szpitalną) po-
wstanie Poradnia Specjalistyczna
Szpitala Powiatowego. 

27 września odbyło się spotkanie
robocze, w którym uczestniczył: 
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz 
Darłowa, starosta sławieński – Woj-
ciech Wiśniowski, prezes SM „Bałtyk”
Agnieszka Kozak, dyrektor szpitala
powiatowego – Tomasz Walasek.

Dbamy o podwórka
Zlikwidowane zostaną osadniki i zbudowane przyłącza kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej przy ul. Młyńska – ul. Powstańców Warszawskich. Koszt re-
alizacji 114.968,44 zł, termin wykonania do 30 listopada.

W
zakończonym właśnie pro-
jekcie, obok środków unij-
nych, które stanowią 85

proc. wartości inwestycji, partycypo-
wało również województwo zachod-
niopomorskie oraz gminy Darłowo 
i Postomino. W ten sposób, wspólny-
mi siłami tworzymy coś, co przez lata
będzie wizytówką naszego regionu 
– powiedział obecny na otwarciu 
ścieżki wicemarszałek województwa
Tomasz Sobieraj.

– Projekt sieci dróg rowerowych 
w województwie zachodniopomor-
skim jest projektem unikatowym 
w skali całego kraju, ponieważ polega
on na włączeniu do tego projektu
wszystkich zainteresowanych pod-
miotów. Mam tu na myśli lokalne 
samorządy, ale również Lasy Pań-
stwowe – wyjaśnił wicemarszałek. 

Velo Baltica jest jedną z czterech
tras rowerowych tworzących Sieć
Tras Rowerowych Pomorza Zachod-
niego. Trasa zaczyna się w Świno-

ujściu i wiedzie wzdłuż Wybrzeża 
Bałtyku. Po połączeniu wszystkich
istniejących i budowanych odcinków,
cała trasa na terenie województwa 
zachodniopomorskiego będzie mieć
około 240 km.

Jednym z brakujących dotąd odcin-
ków był odcinek łączący Darłówko 
i Jarosławiec. Droga jest malownicza,

gdyż przebiega przez las, wzdłuż linii
brzegowej Bałtyku. Nowy odcinek zo-
stał dołączony do drogi, która powsta-
ła na wale przeciwpowodziowym od-
dzielającym Bałtyk od jeziora Kopań.

W połowie trasy między Darłów-
kiem Wschodnim a Wiciem droga do-
chodzi do kanału łączącego jezioro 
z morzem. Nowa bitumiczna droga
rowerowa, zaczyna się około 750 m za
kanałem.

Pierwszy odcinek nowej drogi ro-
werowej o długości 2,6 km przebiega
przez las. Ten odcinek kończy się na
skrzyżowaniu ulic Plażowej i Morskiej
w Wiciu. Drugi odcinek biegnie z Wi-
cia do Jarosławca. Najpierw przebiega
przez las, potem częściowo wzdłuż
drogowego odcinka lotniskowego.

Warto dodać, że inwestycja znaj-
duje się na terenie obszaru Natura
2000, tj. objętego ochroną jeziora 
Kopań. 4,8 – kilometrowy odcinek 
kończy się na skrzyżowaniu ulic 
Bałtyckiej i Leśnej w Jarosławcu.

rowerem z Darłówka
do Jarosławca
Nowa ścieżka rowerowa łącząca nadmorskie kurorty – Darłówko i Jarosławiec
została oficjalnie oddana do użytku. Wartość inwestycji to 5,4 mln zł.

Numer 

obwodu

Siedziba
obwodowej 

komisji
wyborczej

GRaNice oBWoDU

1

2

3

4

5

6

7

8

Zespół Szkół
Społecznych 
im. Lotników

Morskich,
ul. Zwycięstwa 1,

Darłowo

Niepubliczne
Przedszkole
„Akademia

Przedszkolaka”,
ul. Morska 53,

Darłowo

Miejskie Gimnazjum
im. Stanisława

Dulewicza,
ul. Franciszkańska 2,

Darłowo

Niepubliczne
Przedszkole 

„Jacek i Agatka”,
ul. Zamkowa 6,

Darłowo

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,

ul. Ojca Damiana
Tynieckiego 20,

Darłowo

Zespół Szkół 
im. Stefana

Żeromskiego,
ul. Fryderyka
Chopina 4, 
Darłowo

Internat Zespołu
Szkół Morskich,

ul. Stefana
Żeromskiego 25,

Darłowo

Miejski Zarząd
Budynków

Komunalnych,
ul. 1-go Maja 3,

Darłowo

Ulice: Admiralska, Aleja Belgijska, Aleja Parkowa,
Bałtycka Bosmańska, Bulwar Zachodzącego Słońca,
Chińska, Dorszowa, Gdyńska, Helska, Jachtowa,
Jagiellońska, Józefa Conrada, Józefa Muchy,
Kapitańska, Kaszubska, Kąpielowa, Kotwiczna,
Lotników Morskich, Łososiowa, Marynarska,
Masztowa, Nadmorska, Piastowska, Plażowa,
Południowa, Pomorska, Północna, Pucka, Rybacka,
Słowiańska, Sosnowa, Stoczniowa, Szantowa,
Wczasowa, Wilków Morskich, Władysława IV,
Wschodnia, Zachodnia, Zawiszy Czarnego,
Zwycięstwa, Zygmunta III Wazy, Żaglowa, Wydmowa.

Ulice: 1-go Maja, Błękitna, Kowalska, Kropla Bałtyku,
Krótka, Morska, Plac Zamkowy, Podzamcze,
Ratuszowa, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza,
Ścienna, Wałowa, Wenedów, Zamkowa, Zielona.

Ulice: Franciszkańska, Hotelowa, Kościelna, Marii
Curie Skłodowskiej, Mikołaja Kopernika, Młyńska,
Plac Tadeusza Kościuszki, Pocztowa, Powstańców
Warszawskich, Rynkowa, Szpitalna.

Ulice: Króla Eryka Pomorskiego, Henryka
Wieniawskiego, Leopolda Okulickiego, Świętej
Gertrudy.

Ulice: Adolfa Dygasińskiego, Aleja Jana Pawła II,
Artura Grottgera, Chabrowa, Emilii Plater, Fiołkowa,
Flisacka, generała Władysława Andersa, Gen. Józefa
Bema, gen. Stanisława Maczka, gen. Stefana
Roweckiego, gen, Stanisława Skalskiego, Hieronima
Fiodorowa, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego,
Juliana Fałata, Kardynała Ignacego Jeża, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Pułaskiego, ks.
Jerzego Popiełuszki, Letnia, Makowa, Marii
Konopnickiej, mjr Henryka Sucharskiego, mjr Hubala,
Nagietkowa, Ojca Damiana Tynieckiego, Okrężna,
Polna, Sami Swoi, Słoneczna, Sportowa,
Stanisława Dulewicza, Szarych Szeregów,
Turystyczna, Wiejska, Wiosenna, Wojciecha Kossaka,
Wojsk Ochrony Szkolna, Żwirki i Wigury.

Ulice: Czesława Niemena, Feliksa Nowowiejskiego,
Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Jacka
Kaczmarskiego, Jana z Maszewa, Józefa Wybickiego,
Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Królowej
Jadwigi, Krzysztofa Komedy, Księżnej Anny, Księżnej
Zofii, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza,
Ogrodowa, Racisław, Stanisława Moniuszki, Witolda
Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego.

Ulice: Adama Mickiewicza, Bogusława X, Długa,
Józefa Chłopickiego, Juliana Tuwima, Juliusza
Słowackiego, Mikołaja Reja, Nadbrzeżna, Portowa,
Stanisława Wyspiańskiego od nr 11 do końca, Stefana
Żeromskiego, Stodolniana, Władysława Reymonta.

Ulice: Akacjowa, Aleje Wojska Polskiego, Brzozowa,
Cicha, Dębowa, Gen. Józefa Sowińskiego, Jana
Henryka Dąbrowskiego, Kanałowa, Kolejowa, Leśna,
Łąkowa, Miodowa, Osadnicza, Przemysłowa, Rzeczna,
Spławie, Spokojna, Stanisława Wyspiańskiego od nr 1
do nr 10, Tkacka, Wierzbowa, Wiśniowa, Zacisze.



Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.
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16 października, od godziny 9:00
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i usługową
– 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.

11 grudnia, o godzinie 10:00
– nieruchomości niezabudowanych o łącznej po-

wierzchni 22.950 m2, położonych w obrębie ewiden-
cyjnym numer 003 miasta Darłowa:
• oznaczonej numerem geodezyjnym 3, o powierzchni

15.550 m2,
• oznaczonej numerem geodezyjnym 2/5 o po-

wierzchni 2.695 m2. 
• Części nieruchomości składającej się z działki ewi-

dencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/10
o powierzchni 4.705 m2. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 7.922.300,00
Wadium w wysokości 396.115,00 należy wpłacić do 
3 grudnia 2018 roku.

13 grudnia, o godzinie 10:00
– położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta
Darłowa, działka ewidencyjna numer 7, o powierzchni
81.069 m2 (8.1069 ha), 

Planuje się ogłosić przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości 
– położonej przy ul. Sportowej 30 w obrębie ewiden-
cyjnym numer 10 miasta Darłowa, działka ewidencyjna
numer 27/62, o powierzchni 2000 m2 (0,2000 ha), 
Położonych w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta
Darłowo:
• Przy ul. Łososiowej 7, oznaczona numerem geode-

zyjnym 374, o powierzchni 267 m2

• Przy ul. Łososiowej 9, oznaczona numerem geode-
zyjnym 375, o powierzchni 270 m2

• Przy ul. Łososiowej 11, oznaczona numerem geode-
zyjnym 376, o powierzchni 276 m2

• Przy ul. Łososiowej 13, oznaczona numerem geode-
zyjnym 377, o powierzchni 282 m2

• Przy ul. Łososiowej 15, oznaczona numerem geode-
zyjnym 378, o powierzchni 289 m2

• Przy ul. Łososiowej 17, oznaczona numerem geode-
zyjnym 379, o powierzchni 296 m2

• Przy ul. Łososiowej 19, oznaczona numerem geo-
dezyjnym 380, o powierzchni 454 m2

Gmina Miasto Darłowo, dysponuje nieruchomo-
ściami przeznaczonymi:
– pod zabudowę mieszkaniową:
– przy ul. Miodowej, obręb 12 ,na którą składają się
działki ewidencyjne oznaczone numerami geodezyj-
nymi: 177/3, 177/4 i 79/1, o łącznej powierzchni 2 666
m2;
– przy ul. K. Komedy, obręb 16, działka ewidencyjna
numer 42/4, o powierzchni 1148 m2,
– przy ul. K. Komedy, obręb 16, działka ewidencyjna
numer 42/6, o powierzchni 1175 m2,
– przy ul. K. Komedy, obręb 16, działka ewidencyjna
numer 42/7, o powierzchni 1022 m2,
– przy ul. A. Dygasińskiego, obręb 10, działka ewiden-
cyjna nr 117/10, o powierzchni 702 m2,

– przy ul. Kardynała Ignacego Jeża 7, obręb 10, działka
ewidencyjna numer 28/2, o powierzchni 962 m2,
– przy ul. Kardynała Ignacego Jeża 9, obręb 10, działki
ewidencyjne numer: 28/1 i 29/4, o całkowitej po-
wierzchni 1001 m2.
– pod budowę boksów garażowych przy ul. Generała
Józefa Sowińskiego, obręb 11, sprzedaż w formie użyt-
kowania wieczystego na 99 lat. 

Gmina Miasto Darłowo posiada również nieruchomości
przeznaczone pod zabudowę apartamentową, aparta-
mentowo-mieszkalna, gastronomię, usługi podsta-
wowe, 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 – położone 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 internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie
www.darlowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w
zakładce zarządzenia Burmistrza, są wywieszane na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

I n f O R M A C J A  O  P R Z e T A R G A C h

Burmistrz miasta Darłowo informuje, o ogłoszonych przetargach ustnych nieograniczonych 
na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Darłowie:

T
radycja, szacunek, przywiąza-
nie, duma, ceremoniał mor-
ski. Nikt nie wyobraża sobie

miasta bez szkoły morskiej. Na rynku
darłowskim 135 młodych ludzi, uczniów
klas pierwszych złożyło ślubowanie
na sztandar szkoły. 

Młodzież wraz z kadrą ruszyła 
w tzw. Marszu kołnierzy marynar-
skich ulicami Darłowa do Kościoła
Mariackiego w centrum miasta, gdzie
o godzinie 9 odbyła się Msza Święta 
w intencji absolwentów, nauczycieli,
uczniów i pracowników szkoły.  

65-lecie Zespołu Szkół Morskich 
w Darłowie to cykl wydarzeń pełnych
wzruszeń, wspomnień i dobrej zaba-
wy. Po uroczystej Mszy Świętej, paso-
waniu uczniów, w Kinie Bajka odbyła
się jubileuszowa akademia. 

W ciągu dnia była możliwość od-
wiedzenia szkoły, internatu a także
odbycia sentymentalnego rejsu stat-
kiem szkoleniowym „Franek”. Wieczo-
rem zaś przybyli absolwenci, nauczy-
ciele, pracownicy szkoły i zaproszeni
goście udali się na Bal Absolwenta.

Do Darłowa zjechali absolwenci,
zaproszeni goście, rodzice uczniów.
Na rynek starego miasta przybyli

licznie mieszkańcy, a także turyści,
którzy z zachwytem patrzyli na na-

sze, darłowskie granatowe kołnierze 
z trzema białymi paskami. 

jubileusz 65-lecia Zespołu szkół morskich w darłowie

Szkoła charakterów 
W sobotę, 13 października, mieszkańcy Darłowa świętowali jubileusz szkoły morskiej. Szkoły z tradycjami,
ceremoniałem morskim i prestiżem. 

fot. Magda Burduk
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darłowski Ośrodek Kultury jest
jedną z 15 instytucji, które za-

rządzać będą działalnością Stref Ak-
tywności Społecznej utworzonych na
obszarze działania Stowarzyszenia
Środkowopomorska Grupa Działania. 

W ramach realizacji projektu Sto-
warzyszenie Środkowopomorska Gru-
pa Działania utworzy 15 mobilnych
„Stref Aktywności Społecznej”. Punk-
ty aktywności społecznej, wyposażone
w narzędzia umożliwiające skuteczną
aktywizację społeczności lokalnej 
(namiot plenerowy, nagłośnienie mo-
bilne, aparat fotograficzny typu lu-
strzanka i tablet) powstaną na terenie
każdej gminy członkowskiej w celu
integracji i wzmocnienia więzi spo-
łeczności zamieszkującej obszar LSR. 

Utworzone „Stref Aktywności Spo-
łecznej” umożliwią zwiększenie inte-
gracji społecznej poprzez wzmacnia-
nie więzi społecznych w trakcie
wspólnej aktywności sportowej, kul-
turalnej, artystycznej, edukacyjnej,
rekreacyjnej mieszkańców obszaru
LSR organizowanych wg bieżącego
zapotrzebowania, m.in. wg lokalnego
„kalendarza” imprez, a także zdoby-
wanie nowych doświadczeń, kompe-
tencji i umiejętności pragmatycznych. 

Strefa aktywności w Darłowie

Koszt realizacji zadania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
wiejskich na lata 2014 – 2020 
przypadający na SŚGD to kwota
158 600,00 zł.

uwaga! 
targOwiskO
PrZeniesiOne 

Urząd Miejski w Darłowie infor-
muje, że w związku z przebudową tar-
gowiska miejskiego (ul. Stodolniana)
od 20 października tego roku do 31

marca 2019 roku – targowisko miej-

skie tymczasowo zostanie przenie-

sione na parking miejski znajdujący się
przy ul. Chopina w Darłowie (przed
Netto). Za utrudnienia przepraszamy. 

Zapraszamy w dni targowe 
– tj. wtorek/piątek w godzinach 6:00 
– 15:00. 

informujemy, że w Darłowie roz-
poczęła się renowacja i moderni-

zacja fontanny Rybaka w Darłowie.
Koszt inwestycji to 252.751,95 zł. Prace
mają się zakończyć do 30 listopada. 

Zakres prac konserwatorskich
przewiduje prace przy trawertynie: re-
nowację betonu, spoinowanie oraz hy-
droizolację niecki betonowej wypełnio-
nej wodą i pozostałych niecek. Ponadto

prace przy elementach dekoracyjnych
tj. rzeźby Rybaka, płaskorzeźb z brązu
przedstawiających fragmenty historii
Miasta Darłowa. Dodatkowo spraw-
dzona zostanie drożność i funkcjonal-
ność systemu nawadniającego oraz
prawidłowość ukierunkowania wody. 

Rybak, tuż przed swoimi setnymi
urodzinami doczekał się generalnego
liftingu. 

Renowacja 
na setne urodziny

8 października, w siedzibie
Darłowskiego Centrum 

wolontariatu, w ramach
cyklu „Kawiarenek Obywa-

telskich” odbyło się 
spotkanie z darłowiakiem 

– Bartoszem Arłukowiczem. 

Polityk, lekarz pediatra, ale ta-
kże Kawaler Orderu Uśmiechu

opowiedział w blisko dwugodzinnej
rozmowie mieszkańcom Darłowa 
o tym, jak wspomina czasy szkoły
podstawowej, liceum, które spędził 
w Królewskim Mieście. 

Daniel Frącz, który prowadził spo-
tkanie, starał się wydobyć te najmil-
sze, najciekawsze wspomnienia. Dzię-
ki archiwalnym materiałom filmo-

wym mogliśmy przeżyć też jeszcze
raz udział Bartosza w drugiej edycji
pierwszego polskiego reality-show
„Agent”. Przypomnijmy, że darłowiak
wygrał ten program dzięki szybkiemu
„rozpracowaniu” tytułowego uczest-
nika tej produkcji. 

Publiczność miała też okazję zada-
wać swoje pytania. Na końcu spotka-
nia Daniel wręczył Bartoszowi wpinkę
do klapy marynarki z jedynym słusz-
nym hasłem „lubiędarłowo”. Roz-
mówca obiecał ją dumnie nosić i zało-
żyć przy najbliższym publicznym wy-
stąpieniu telewizyjnym. 

Zadeklarował również wstępnie
swoją ponowną wizytę 2 grudnia pod-
czas jubileuszowej X edycji Darłow-
skiej Laponii Świętego Mikołaja 
w Darłowie.

Bartosz arłukowicz w darłowie

Odwiedził 
rodzinne strony

– Czy zmniejszyła się liczba 
bezrobotnych w Darłowie 
i w powiecie sławieńskim 
w okresie minionej kadencji 
samorządu?

– Miasto Darłowo to jedna 
z sześciu jednostek administracyj-
nych, wchodzących w skład powia-
tu sławieńskiego. Od kilku lat ob-
serwujemy wyraźne zmniejszenie
bezrobocia zarówno w mieście
Darłowo, jak i w powiecie sławień-
skim, przy czym spadek w mie-
ście Darłowo jest znacznie wyższy,
niż w powiecie. Według stanu na
31 grudnia 2014 roku w ewidencji
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sławnie znajdowały się 993
osoby bezrobotne z miasta Darło-
wo. Na koniec III kwartału 2018
roku poza zatrudnieniem pozo-
stawały 453 osoby tj. o 54,4 proc.
mniej, niż w końcu 2014 roku.
Natomiast ogółem liczba bezro-
botnych w powiecie w analizowa-
nym okresie uległa obniżeniu 
o 45,0 proc. Stopa bezrobocia, czyli
stosunek liczby osób bezrobotnych do
liczby ludności aktywnej ekonomicz-
nie, dla powiatu sławieńskiego na ko-
niec sierpnia 2018 r. wyniosła 12,7% 
i w porównaniu do roku 2014 zmalała
o 9,8 punktów procentowych. Wskaź-
nik bezrobocia dla miasta Darłowo,
czyli stosunek liczby bezrobotnych do
liczby ludności w wieku produkcyj-
nym na koniec sierpnia 2018 roku wy-
niósł 5,2% (w powiecie 6,4%), a na
przestrzeni analizowanych lat spadł 
o 5,7 proc.

– A jak wygląda struktura osób
bezrobotnych? 

– W powiecie sławieńskim na ko-
niec września 2018 roku bezrobotne
kobiety stanowiły 54,0 proc. ogólnej
liczby zarejestrowanych bezrobot-
nych i w stosunku do końca 2014 roku
nastąpił wzrost o 4,8 proc. Natomiast

w mieście Darłowo kobiety stanowią
nieco mniejszy odsetek populacji bez-
robotnych – 49,4 proc., a w analizo-
wanym okresie nastąpił spadek o 0,4
proc. Najliczniejszą grupę bezrobot-
nych mieszkańców Darłowa, stanowią
osoby w wieku 35-44 lata, natomiast 
w powiecie 25-34 lata. Zarówno w po-
wiecie, jak i w mieście Darłowo naj-
więcej osób bezrobotnych legitymuje
się wykształceniem gimnazjalnym 
i poniżej, oraz stażem pracy od 1-5 lat.
Jeżeli chodzi o czas pozostawania bez
pracy, to najliczniejszą grupę w po-
wiecie, podobnie w Darłowie, stano-
wią bezrobotni nie mogący znaleźć
zatrudnienia przez okres powyżej 24
miesięcy. Analizując populację bezro-
botnych w mieście Darłowo na prze-
strzeni lat według poszczególnych ka-
tegorii widoczne jest zmniejszenie
udziału poszczególnych grup w po-

równaniu z danymi z końca 2014
roku. Znacznie ograniczyliśmy
bezrobocie wśród młodzieży do
25 roku życia. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę wykształcenie bezro-
botnych największy spadek za-
uważamy wśród osób z najniż-
szym wykształceniem. Najwięk-
szy spadek nastąpił wśród bezro-
botnych pozostających bez pracy
od 1 do 3 miesięcy.
– Co pani zdaniem wpłynęło 
na zmniejszenie bezrobocia?

– Oprócz bezpośrednich dzia-
łań poszczególnych samorządów
na powyższe zmiany miał wpływ
fakt, iż pozyskiwane dodatkowe
środki na przygotowywane przez
Urząd Pracy programy, kierowa-
ne były do osób będących 
w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, tj. do osób do 30. roku ży-
cia, powyżej 50. roku życia, dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz o ni-
skich kwalifikacjach.
– Jakimi środkami finansowymi
dysponuje PUP i na co je prze-
znacza?

– Powiatowemu Urzędowi Pracy 
w latach 2015– 2018 udało sie pozy-
skać: 15,7 miliona złotych ze środków
Funduszu Pracy, 3,7 mln zł ze środ-
ków Funduszu Pracy stanowiących
rezerwę MRPiPS oraz 14,8 mln zł ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektów
RPO WZ i PO WER. Europejskie środki
w całości przeznaczono na projekty
szkoleniowe, edukacyjne i aktywiza-
cyjne osób młodych do 29 roku życia.
Poza tym PUP pokrywa koszty staży,
daje jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej, refunduje
koszty wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy, daje bony na zasie-
dlenie itp.

ROzMaWiał L. WaLkieWicz

Bezrobocie spada
rozmowa z Krystyną Sokolińską, dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sławnie i przewodniczącą rady Miejskiej w Darłowie 

fot. artur WejneroWski



OSIEDLE
ZACHÓD

W ostatnim czasie Rada Osiedla
Zachód finalizowała parę działań.
Udało się nam zapewnić części miesz-
kańcom ulicy Kanałowej dodatkowe
oświetlenie – kolejne 2 lampy drogo-
we. Na tej samej ulicy, jak również na
ulicy Stefana Żeromskiego oraz alei
Wojska Polskiego, z funduszy Rady za-
kupiono i postawiono kosze na śmieci.
Aby zapewnić lepszą widoczność i bez-
pieczeństwo użytkowników dróg z na-
szej inicjatywy postawiono 2 lustra
drogowe przy ul. Bogusława X i alei
Wojska Polskiego. Dokonaliśmy wybo-
ru altany, która niebawem stanie na
naszym wspólnym miejscu rekreacji
przy ul. Osadniczej tj. „Wodnym Za-
kątku”. Będzie ona na wjeździe do Dar-
łowa upiększać miasto, a w kolejnym
roku obsadzimy ją kwiatami. Konty-
nuujemy działania dotyczące przesu-
nięcia przystanku autobusowego z re-
jonu oczyszczalni ścieków przy ul.
Adama Mickiewicza. Zaczęliśmy pro-
cedurę postawienia lampy na końcu
ul. Leśnej, przy przejściu dla pieszych. 

We wrześniu przedłożyliśmy
wnioski do budżetu na 2019 r. Nazbie-
rało się 16 wniosków, a wśród nich
jest: wykonanie ronda na ul. Wyspiań-
skiego z al. Wojska Polskiego; budowa
przejścia pod torami, chodników 
i ścieżek rowerowych, jak również ul.
Spokojnej, Brzozowej i Wierzbowej;
budowa lub modernizacja 3 placów
zabaw; poprawa oświetlenia, wykona-
nie miejsc postojowych w 3 różnych
miejscach osiedla. Ponadto plan wy-
konania pomostu widokowego, w tym
również dla osób niepełnosprawnych
i ogrodzenia kamiennego wokół ko-
ściółka św. Jerzego. 

W obecnej edycji budżetu obywa-
telskiego złożyliśmy projekt pod na-
zwą „Rewitalizacja placu zabaw przy
ul. Wyspiańskiego 5”. Dzięki Państwa
przychylności i poparciu projekt ten
zostanie zrealizowany w 2019 roku. 

pRzeWODniczący RaDy 
OsieDLa zachóD 

Janusz sOkOLiński

OSIEDLE
BEmA

Rada Osiedla Bema we wrześniu,
po konsultacjach z mieszkańcami, za-
proponowała następujące propozycje
wydatków inwestycyjnych w budżecie
na kolejny 2019 rok. 

1. Budowa (przebudowa) boiska
wielofunkcyjnego na terenie
osiedla BEMA. 

2. Budowa chodnika najazdowego
wzdłuż ul. Puławskiego po lewej
stronie ulicy. 

3. Opracowania dokumentacji tech-
nicznej skanalizowania ul. Polnej
oraz ul. Wiejskiej z uwzględnieniem
pozostałych ulic nie posiadających
podłączenia do kanalizacji miejskiej
wraz z wnioskiem o rozpoczęcie 
inwestycji projektowo-budowlanej
w nadchodzącym 2019 roku. 

4. Opracowanie dokumentacji tech-
nicznej oraz rozpoczęcie inwe-
stycji budowy ul. Polnej. 

5. Remont chodnika oraz jezdni 
na ul. O.D. Tynieckiego wzdłuż
cmentarza miejskiego na odcin-
ku od DK203 do budynku MOPS. 

6. Budowa parkingu przy ul. O.D.
Tynieckiego.

7. Budowa chodników na nowych
częściach ulicy Pułaskiego i E.
Plater.

8. Remont (renowacja) ceglanego
ogrodzenia cmentarnego. 

9. Zaprojektowanie i wykonie
oświetlenia 2 przejść dla pie-
szych na ul. O.D. Tynieckiego. 

Ze środków jakimi dysponuje Rada
Osiedla Bema została zrealizowana
inwestycja ułożenia 200 metrów drogi
z płyt „jumbo” umożliwiającej dogod-
ne dojście do placu zabaw i boiska
sportowego. Zarząd Osiedla Bema
uczestniczył również w konsultacjach
projektowych związanych z inwesty-
cją budowy parku rekreacyjnego 
w obrębie stawu „Inkula” oraz rewita-
lizacja Parku Króla Eryka. 

Na osiedlu był również czas na za-
bawę i integrację, w okresie lata odbyły
się trzy imprezy dla mieszkańców na-
szego osiedla: IV Rodzinny Piknik Osie-
dla Bema oraz 2 rajdy rowerowe „Od-
jazdowy bibliotekarz” i „Rajd do zacza-
rowanych ogrodów Magra”. Przed
nami jeszcze piękna jesienna pogoda 
i w planach spotkanie dla mieszkańców
przy ognisku na Inkuli – dla uczestni-
ków tego spotkania przewidujemy nie-
spodziankę. W listopadzie zamierzamy
zorganizować „spacer historyczny po
ciekawych miejscach na osiedlu BEMA”
(i nie tylko) – szczegóły już wkrótce. 

Wszystkich mieszkańców Darłowa
zapraszamy na teren rekreacyjny nad
INKULĄ, gdzie można wypocząć i mile
spędzić czas. 

pRzeWODniczący RaDy 
OsieDLa BeMa 

Jacek kOWaLski

OSIEDLE
CENTRUm

W ramach realizacji budżetu na
rok 2018 wykonujemy naprawę
dwóch ciągów schodów łączących
ulicę Zieloną i Okrężną. Obecnie
schody, z których korzystają miesz-
kańcy m.in. ulicy Adolfa Dygasiń-
skiego, Stanisława Dulewicza czy
Okrężnej, są w bardzo złym stanie.
Stanowią one duże utrudnienie dla
osób starszych i niepełnosprawnych,
zwłaszcza w porze jesienno-zimowej.
Zabezpieczono środki (15 tys. zł) 
i wyłoniono wykonawcę, który w naj-
bliższym czasie dokona naprawy
tych schodów.

W ramach budżetu Osiedla zakupi-
my wkrótce trzy kosze na śmieci 
i ustawimy przy ławeczkach w parku
rekreacji przy ulicy R. Traugutta. 

Zgłosiliśmy do Urzędu Miasta
uwagi na temat niewłaściwie zamon-
towanych lamp parkowych na terenie
parku rekreacji przy ulicy R. Traugut-
ta. Lampy w ramach gwarancji zostały
solidnie zamontowane przez wyko-
nawcę i nie stanowią zagrożenia dla
korzystających.

Rada Osiedla Centrum złożyła
wniosek do Burmistrza Miasta Darło-
wa na projekt budżetu na 2019 rok:

� Przyjazne miasto dla rowerów
„Rower miejski dla Darłowa” 
– wypożyczalnie rowerów.

� Budowa publicznych sanitaria-
tów.

� Modernizacja sieci wodnokanali-
zacyjnej i rozbudowa oczyszczal-
ni ścieków.

� Budowa odwodnienia w obrębie
ulic: Chabrowa, Makowa i Na-
gietkowa. 

� Budowa ulic kardynała Wyszyń-
skiego, księdza Ignacego Jeża,
Letniej i Flisackiej. 

� przebudowa ulicy Powstańców
Warszawskich na odcinku od uli-
cy Hotelowej do baszty

W sumie złożono piętnaście pro-
pozycji na inwestycje na terenie mia-
sta. 

pRzeWODniczący RaDy
OsieDLa cenTRuM

MiROsłaW JaBłOński

OSIEDLE
POŁUDNIE

Rada Osiedla Południe zwróciła się
z prośbą o rozważenie wpisania do
projektu budżetu Miasta Darłowo na
rok 2019 następujących propozycji
działań:

1. Budowa chodnika na cmentarz
przy ulicy Chopina. 

2. Przebudowa parkingu przy ulicy
Chopina obejmująca wymianę na-
wierzchni oraz wykonanie insta-
lacji deszczowej i oświetleniowej.

3. Utwardzenie terenu przy sklepie
BATO.

4. W roku 2017, w ramach budżetu
Rady Osiedla Południe, zamonto-
wana została kamera na skrzyżo-
waniu ulic Wincentego Luto-
sławskiego oraz Fryderyka Cho-
pina. W związku z budową kładki
dla pieszych na Wyspę Łososiową
(w linii ulicy Lutosławskiego) za-
kładamy, że ruch pieszych w tym
obszarze zacznie się zwiększy. 

5. Budowa około 10 miejsc parkin-
gowych przy ulicy Króla Eryka
Pomorskiego w Darłowie.

6. W chwili obecnej Miasto Darłowo
realizuje projekt „.Zielone Darło-
wo: tworzenie nowych oraz od-
nowa zdegradowanych terenów
zielonych na obszarze Miasta
Darłowo w celu poprawy jakości
środowiska dla mieszkańców 
i turystów”. W przypadku nasze-
go osiedla jest to niezwykle 
ważne przedsięwzięcie. Zakłada-
my, że z parku który powstanie
przy stawiku „Inkula” będą ko-
rzystać licznie nasi mieszkańcy.
Jednak, aby to było możliwe, nie-
zbędna jest realizacja odpowied-
niego ciągu komunikacyjnego,
łączącego bezpośrednio nasze
osiedle z powstającym parkiem. 

7. W ramach naszego osiedla funk-
cjonuje rekreacyjny teren zielony
przy ulicy Księżnej Anny. Rada
Osiedla Południe w ramach swoje-
go budżetu od kilku lat próbuje
rozwijać ten obszar obsługujący
rekreacyjnie nasze osiedle. Nieste-
ty, teren ten jest nieoświetlony co
ogranicza znacznie jego użytecz-
ność, a także bezpieczeństwo 
(w godzinach wieczornych jest
miejscem spotkań osób spożywa-

jących alkohol). Zwróciliśmy się 
z prośbą o wykonanie instalacji
oświetleniowej omawianego ob-
szaru. 

8. Zwróciliśmy się z prośbą o wyko-
nanie dokumentacji technicznej 
i uzyskania decyzji pozwolenie na
budowę – budowy ulicy Jana z Ma-
szewa w roku budżetowym 2019. 

9. Zwróciliśmy się z prośbą o po-
prawę jakości ulicy Kurpińskiego
na odcinku łączącym z ulicą Nie-
mena.

10. Ostatnią naszą prośbą jest kwe-
stia poprawy estetyki skweru
przy rondzie ul. Chopina oraz ul.
Marii Curie-Skłodowskiej. Uwa-
żamy, że miejsce to, może być
przestrzenią reprezentacyjną.
Niestety, obecnie takim nie jest.
Chcielibyśmy, aby Miasto zago-
spodarowało ten obszar zielenią 
i wybudowało porządny chodnik.
Uważamy, że aranżacja zielenią
opisywanego miejsca pozwoli na
stworzenie nowej reprezentacyj-
nej przestrzeni naszego osiedla.

Ponadto zwróciliśmy się z prośbą 
o realizację zamówienia/zakupu mebli
ulicznych/małej architektury na pa-
sażu przy sklepie BATO.

pRzeWODniczący RaDy 
OsieDLa pOłuDnie 

słaWOMiR heRMan

OSIEDLE 
DARŁÓWKO

Po rezygnacji Grzegorza Szymań-
skiego z funkcji przewodniczącego
Rady Osiedla nowym przewodniczący
został wybrany Arkadiusz Sip, do-
tychczasowy wiceprzewodniczący. Na
jego miejsce wybrano do zarządu An-
drzeja Orzechowskiego. Sekretarzem
Rady Osiedla pozostał Piotr Chabiera. 

W roku bieżącym Rada Osiedla 
Darłówko położyła nacisk na bezpie-
czeństwo w nadmorskiej dzielnicy.
Złożono wniosek o dodatkowe kamery
monitoringu na drogach dojazdowych
oraz o lustro drogowe na skrzyżowa-
niu ulic Nadmorskiej i Lotników Mor-
skich. Inwestycje te są w trakcie reali-
zacji. 

pRzeWODniczący 
RaDy OsieDLa DaRłóWkO

aRkaDiusz sip
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„FISH MARKETS” – tak nazwana
strona w Internecie pozwoli na kup-
no przez Internet ryb. Miasto Darło-
wo przystąpiło właśnie do realizacji
tego projektu.

– Głównym celem tego ma być
promocja lokalnego produktu miasta
Darłowo opartego o potencjał Morza
Bałtyckiego – ryby oraz przetwory 
– podkreśla Tomasz Breszka, kierow-
nik referatu integracji europejskiej 
i inwestycji w UM.

Potencjał i unikatowość serwisu
internetowego opierać się ma o przed-
stawienie rybaków z naszego portu,
którzy będą mogli zaprezentować 
turystom specyfikę wykonywanego
zawodu, przedstawić ofertę bezpo-
średniej sprzedaży ryb, jak również
udostępnić tradycyjny przepis kuli-
narny z wykorzystaniem darów Mo-
rza Bałtyckiego. 

Równocześnie prezentowany będzie
Port Morski w Darłowie, szczególnie
jego rybacka funkcja. Tu przewidziano
realizację filmów promocyjnych. 

Wraz ze stroną powstanie aplikacja
mobilna (dostępna na telefony komór-
kowe z systemem Android i iOs), dzięki
której użytkownik będzie mógł w łatwy
sposób dowiedzieć się o miejscu i cza-
sie sprzedaży ryb w Porcie Darłowo. 

W związku z powyższym zaprasza-
my do wzięcia udziału w projekcie.
Wszystkich chętnych, zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z Referatem
Integracji Europejskiej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Darłowie, który
przedstawi szczegóły projektu:

Uwaga! Jeśli jesteś właścicielem
punktu gastronomicznego, smażalni
lub restauracji z terenu miasta Darło-
wo, w swoim menu oferujesz dania 
z ryb – oferta współpracy jest również
skierowana dla Ciebie.

Kup rybę „w sieci” 

OSOBy DO KOnTAKTU 

Tomasz Breszka / Sławomir 
hermann / Bartłomiej Kruk, 
tel. 094 314 22 23 wew. 233.

5 października, w siedzibie
Darłowskiego Centrum 

wolontariatu odbyła się 
impreza, która dedykowana
była najmłodszym mieszka-
ńcom miasta, a jej tematem

przewodnim były popularne
bajkowe Smerfy. 

Impreza ta rozpoczęła cykl zapla-
nowanych zajęć, warsztatów i spo-
tkań, których partnerem jest belgijska
firma inwestująca w Darłowie, wy-
stępująca pod nazwą POC Partners
Polska Sp. z o.o.

– Smerfna impreza była pierwszą
realizacją powyższej koncepcji. Temat
nie był przypadkowy – dodaje Joanna
Witkowska, prezes Darłowskiego
Centrum Wolontariatu. Smerfy bo-
wiem zostały stworzone przez belgij-
skiego rysownika tworzącego pod
pseudonimem Peyo. W każdej plano-
wanej inicjatywie będziemy się starać
łapać polsko – belgijskie mianowniki,
dodaje J. Witkowska – to jeden z ele-
mentów tego partnerstwa. 

Przypomnijmy, firma o której
mowa w listopadzie ubiegłego roku
podpisała z Darłowskim Wolontaria-
tem umowę partnerską, w ramach

której planowane są, długofalowe in-
westycje w lokalny potencjał ludzki. 

– Biznes odpowiedzialny społecz-
nie uwzględnia bowiem w swojej stra-
tegii interesy społeczne, a także dba 
o dobre relacje z różnymi grupami
społecznymi. Stąd belgijski inwestor,
chcąc być bliżej mieszkańców Darło-
wa, postawił na działania społeczne
realizowane przez darłowski wolonta-
riat – podsumowuje szefowa darłow-
skiego wolontariatu.

Smerfne warsztaty były okazją do

spotkania się maluchów przy wspól-
nym stole, skosztowania smerfnych
galaretek, wzięcia udziału w doświad-
czeniach w Gargamelowym laborato-
rium, wykazaniem się znajomością 
z wiedzy o bajce i jej bohaterach, 
a także wzięcia udziału w konkursie
plastycznym oraz zajęciach tanecz-
nych przy smerfowych hitach. 

Kolejne warsztaty są już planowane,
a o szczegółach będziemy informować. 

MaGDa BuRDuk

Smerfna impreza w DcW

fot. adrianna strączek

14 września, w 521. rocznicę powo-
dzi wywołanej przez fale tsunami,
ulicami Darłowa przeszła procesja
pokutno-błagalna. Dokładnie 16
września 1497 roku wieczorem pod-
czas silnego sztormu wielki huk za-
powiedział kataklizm.

Kataklizm był wynikiem wybuchu
mieszanki metanu i ropy, jaką uwol-
niło trzęsienie ziemi. Wielki wybuch
zanotowany w kronikach nazwano na
Pomorzu rykiem „Morskiego Nie-
dźwiedzia”. Wątpliwość czy były to
niszczycielskie fale tsunami została
już rozstrzygnięta przez naukowców
japońskich – informował o tym dok-
tor Andrzej Piotrowski z Oddziału Po-
morskiego Państwowego Instytutu
Geologicznego. Potwierdziły to pobra-
ne próbki gruntu z kilku miejsc na
wybrzeżu Południowego Bałtyku.

Faktem jest, że gwałtowne fale
morskie wysokie jak domy zmiotły 
z powierzchni wszystkie urządzenia
portowe i domy w Darłówku oraz wy-
rządziły wiele szkód w Darłowie. Czte-
ry cumujące w Darłówku statki zostały
wyrzucone 3-4 km w głąb lądu.

Nie tylko Darłowa zostało dotknięte
falą tsunami, ale również Kołobrzeg,
Ustka i inne nadmorskie miejscowości.

W tym roku, podobnie jak w roku
ubiegłym, modlitwy rozpoczęły się
nieszporami w kościele św. Gertrudy,
które odprawiło sześciu księży. Udział
w nich wzięły: Poczty Sztandarowe

darłowskich szkół, Klubu Pionierów
Ziemii Darłowskiej, Kombatantów,
KPP ze Sławna, Kompania Honorowa
Zespołu Szkół Morskich 
i Garnizonu Darłowo, Straż Graniczna
z proporcem, władze samorządowe
powiatu sławieńskiego i miasta Dar-
łowa, radni miejscy, bractwo maryjne
oraz bractwo rycerskie ze Słupska
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. 

Procesja pokutno błagalna przeszła
ulicami: św. Gertrudy – Wieniawskiego
– Chopina – M.C. Skłodowskiej – Zam-
kową i Zamek-Podzamcze– Morską 
– Wenedów do Kościoła Mariackiego.
Za Krzyżem niesiono Figurę Matki 
Boskiej Fatimskiej, a za nią szli Bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz 
z ufundowaną świecą, Starosta Sławień-
ski – Wojciech Wiśniowski, Elżbieta
Karlińska z-ca burmistrza, radni 
z przewodniczącą Krystyną Sokolińską
na czele, księża, służby mundurowe 
i mieszkańcy. W tym roku uroczystości
uświetniła Ustecka Orkiestra Dęta,
która była nowością podczas tych ob-
chodów. 

Radni częstowali przybyłych spe-
cjalnie na tę procesję upieczonymi
ciasteczka DAR-Darami. Po procesji 
w kościele MB Częstochowskiej 
odprawiono okolicznościową Mszę
Świętą za ofiary morskiego żywiołu.

a. WeJneROWski – BpM 
/ L. WaLkieWicz 

darłowo pamięta o powodzi z 1497 r.

W rocznicę 
katastrofy 

O
bchody rozpoczęły się od wy-
słuchania Hymnu Sybiraków.
Po hymnie Arkadiusz Sip 

– dyrektor Domu Kultury powitał Sy-
biraków, starostę Powiatu Sławień-
skiego, władze samorządowe Miasta
Darłowo, wartę honorową żołnierzy
Straży Granicznej i jednostki wojskowej
oraz poczty sztandarowe darłowskich
szkół, kompanię reprezentacyjną Ze-
społu Szkół Morskich, harcerzy, mło-
dzież szkolną i zgromadzonych gości.

Następnie głos zabrał płk Janusz
Kasperek – prezes Związku Sybiraków
w Darłowie, który przypomniał rys
historyczny uroczystości – zbrojną
napaść Związku Sowieckiego na Pol-
skę sprzed 79 lat. Polska zdradzona 

i osamotniona przez sojuszników dro-
go zapłaciła za pakt Hitlera i Stalina.
W wyniku represji Rosjan deportowa-
no na Syberię blisko 1,5 miliona Pola-
ków. Większa ich część zmarła na Sy-
berii i stepach Kazachstanu.

Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
Miasta Darłowo przypomniał, że zebra-
ni na uroczystości Sybiracy, to dla dzi-
siejszej młodzieży żywa lekcja historii.
79 lat temu dzisiejsi nestorzy byli dzie-
ćmi i dorastającą młodzieżą i musieli
się zderzyć z największą tragedią: tu-
łaczką, wywózką, poniewierką, niewol-
niczą pracą i wszędzie widoczną śmier-
cią. Podkreślił znaczenie obchodów
Dnia Sybiraka oraz wyraził nadzieję na
kultywowanie pamięci o wszystkich

poległych i represjonowanych Polakach
chroniąc od zapomnienia. 

Burmistrz Miasta podziękował
wszystkich uczestnikom uroczystości,
w tym także placówkom oświatowym
i młodzieży szkolnej.

W dalszej części obchodów Dnia
Sybiraka delegacje starostwa, samo-
rządu miasta, placówek oświatowych
oraz firm i organizacji pozarządo-
wych złożyły wiązanki kwiatów pod
Obeliskiem Kombatantów i Sybira-
ków. Po zakończeniu uroczystości Sy-
biracy oraz zaproszeni gości udali się
na okolicznościowy obiad.

z. MieLczaRski – Oss / 
fOT. aRTuR WeJneROWski

Sybiracy w pamięci
mieszkańców Darłowa
Upamiętniając wszystkich poległych na zesłaniu Polaków oraz tych, którym 
po długiej niewoli udało się powrócić do ojczyzny, co roku obchodzony jest 
w naszym mieście Dzień Sybiraka. Tegoroczne obchody odbyły się 15 września
przy skwerze generała Władysława Sikorskiego.
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STROnę SPORTOwą ReDAGUJe 
AnDRZeJ RAChwALSKI

Nowa siedziba darłowskiego klubu
Oyama Karate budzi podziw. Gratulu-
jemy nowej siedziby i życzymy dal-
szych sukcesów sportowych. 

Nowe dojo klubu gotowe! Zapra-
szamy zatem wszystkich chętnych na

treningi od poniedziałku, 1 paździer-
nika:

– grupa „Kids” 
od godz. 16:15 do 17:00
– grupa „Basic” 
od godz. 17:15 do 18:15

– grupa „Advanced” 
od godz. 18:30 do 20:00

Zapraszamy!
Darłowo, 
al. Wojska Polskiego 52a

Oyama w nowej sali 

Pod koniec września siatkarze
Klubu Sportowego STOCZNIA Darło-
wo M&W uczestniczyli w X Memoriale
Macieja Olszewskiego w Starogardzie
Gdańskim. Zdobyli doświadczenie
turniejowe i miejsce na podium. 

Zawody były organizowane 
w dwóch kategoriach wiekowych:
młodzicy, kadeci. 

W turnieju młodzików uczestni-
czyły oprócz dwóch zespołów Stoczni:
Jurand Malbork -Olimpijczyk Pruszcz
Gdański, KaEmKa Starogard Gdański,
KATS ALPAT Gdynia. Czwarte miejsce
zajął zespół Stoczni I, Stocznia II 
zajęła piąte miejsce. 

Zespół Stoczni I wystąpił w na-
stępującym składzie: Jakub Chmie-
lewski – kpt. zespołu, Jakub Pacuła,
Iwo Kuzemczak, Krzysztof Ciszek, Do-
minik Lichocki, Krystian Piórecki, To-
biasz Kopiński. 

Zespół Stoczni II wystąpił w na-
stępującym składzie: Jakub Błaszczyk
– kpt. zespołu, Bruno Bukowski, Bar-
tosz Ordak, Dominik Wójcik, Hubert
Wodzyński, Wojciech Gręda, Dawid
Zawistowski, Hubert Tomczyk, Piotr
Pauba, Aleksander Skok, Wiktor Wie-
czorek, Miłosz Mioduszewski. 

W turnieju kadetów uczestniczyli
oprócz siatkarzy z Darłowa także Ju-
rand Malbork, SPS Lęborg, UKS SET
Starogard Gdański, SKS Starogard
Gdański. Zespół Stoczni zajął trzecie
miejsce. 

Zespół Stoczni wystąpił w składzie:
Maciej Zbrojewski, Gabriel Podlasiew-
ski, Wojciech Sobieraj – kpt. zespołu,
Sebastian Lech, Tadeusz Szraiber, Łu-
kasz Krakowiak, Aleksander Grosiak.
W zespołach Stoczni zostali wy-
różnieni statuetkami Wojciech Sobie-
raj– najlepszy rozgrywający w kate-
gorii kadet, Jakub Chmielewski – naj-
lepszy przyjmujący w kategorii
młodzik.

Z notatnika trenera surdela

Siatkarskie początki

ZAPRASZAMy 

Zarząd klubu zaprasza na treningi
piłki siatkowej wszystkich 
chętnych, którzy chcą uprawiać 
ten sport. Telefony kontaktowe 
do trenerów: 
chłopcy – 509290923, 601634684,
509288353, 
dziewczęta – 669111604, 513104713, 
koordynator – 609920127

Siatkówka w wydaniu
dziecięcym i młodzieżowym

stała się w Darłowie sportem
masowym. Dziesiątki mło-

dych zawodników bierze
udział w treningach i turnie-

jach organizowanych przez
oba darłowskie kluby – „Del-

fina” i „Stocznię M&w”.

kadeci walczyli o Puchar Burmi-
strza Miasta 29 września. Zwy-

ciężył pierwszy zespół „Delfina” Dar-
łowo. Kolejne miejsca zajęły drużyny:
„Bronek” Koszalin, OPP Powiat Koło-
brzeski i drugi skład „Delfina”. Ty-
dzień później, 6 października, także 
o Puchar Burmistrza Darłowa, grali

młodzicy. I znów najlepszym okazał
się „Delfin” Darłowo przed zespołami:
„Bronek I” Koszalin, Gryf Szczecinek,
„Bronek II” Koszalin, „Stocznia M&W”
Darłowo i „Delfin II” Darłowo.

Te emocje za nami. A przed nami?
Cała seria turniejów mini siatkówki.
Już 20 października turniej „trójek”
dziewcząt (16 zespołów), 27 paździer-
nika – turniej „dwójek” dziewcząt 
i chłopców oraz „jedynek” dziewcząt
(w sumie 40 zespołów) a 8 grudnia za-
grają „trójki”, „dwójki” i „jedynki”
dziewcząt. 

Na takich właśnie turniejach ma
początek siatkarska przygoda, która
kończy się medalem na mistrzo-
stwach świata! 

WaLDeMaR ŚMiGieLski

Ofensywa pod siatką 

Wiele już razy pisaliśmy o naszych
wspaniałych dziewczynach – kolar-
kach BCM Nowatex Ziemia Darłowska
i o ich sukcesach. Dzięki nim właśnie
zaszczyty spadły także na Królewskie
Darłowo. Minister sportu, Witold 
Bańka nagrodził nasze miasto w kate-

gorii gmin z liczbą mieszkańców do 
20 tysięcy za system sportu młodzie-
żowego. Darłowo zajęło w rywalizacji
setek gmin w kraju 4. miejsce. To ko-
lejny sukces naszego Królewskiego,
którego samorząd od dawna wspiera
rozwój klubu kolarskiego.

mINISTER NAGRADZA 
DARŁOWO

Z
wycięstwo, i to wyjazdowe, 
w Biesiekierzu dawało nadzie-
ję na dalsze wygrane mecze.

Już tydzień później była na to okazja,
gdyż Darłowo odwiedził, wydający się
w lekkim kryzysie, zespół postomiń-
skiej Wieży. 

Zespół naszych rywali, z którym
prezes Szlawski robi małe dyscypli-
narne porządki, w dalszym ciągu ma
duży potencjał. Mecz, mimo optycznej
przewagi naszych zakończył się remi-
sem 0 : 0. Dla Darłovii oznaczało to...
stratę dwóch punktów, oczekiwania
były znacznie wyższe.

Nic to – pomyślałem – Za tydzień
nasz najdłuższy wyjazd, do słabiutkiej
w tym roku Korony Człopa, to się
przywiezie trójeczkę. No i strzelili
trzy bramki. Niestety, Korona wrzuci-
ła nam 4 i trzy punkty zostały w dale-
kiej Człopie. Walka była, ale efekt,
niestety, zerowy. Pomyślałem, że
może chłopcy za długo siedzą w wan-
nie lodem wypełnionej i nieco ich na
boisku mrozi. Ale, zjeżdża do nas mło-
da Kotwica II Kołobrzeg może nasze
orły odtają?

No, nie do końca się to udało, bo
remis 2:2, to także utrata dwóch
punktów, a nie zdobycie jednego. To 
i tak dobrze, bo po pierwszych trzech
kwadransach „Kotwa” miała 2 bramki,
a my nic. Na szczęście druga połowa,
jak to u nas, zawsze lepiej wychodzi.

Kiedy więc Królewscy jechali do
bardzo słabiutkiego Olimpa Złocieniec

miałem lekkie obawy. Okazało się, że
po pierwszej połówce uzasadnione.
Czerwona kartka dla naszego bram-
karza tuż przed jej końcem. Brak re-
zerwowego (?). W drugiej odsłonie
meczu na bramce staje Tomasz Szopi-
nio Szopiński. Daje radę, a osłabiony
zespół, bez Sawickiego na dodatek,
jakby odmieniony. Nie dość, że broni
się dzielnie, to sam „dokłada do pieca”
i po dwóch bramkach zsyła Olimp na
dno tabeli. Brawo! 

Teraz mamy wolne (17 zespołów 

w lidze), a 13 października podejmuje-
my Astralnych z Ustronia Morskiego.
Bardzo to groźny i wymagający 
zespół, ale ja jestem optymistą. Tym
bardziej, że w środku tygodnia, w roz-
grywkach Pucharu Polski, przejecha-
liśmy się w Postominie po Wieży 4:1.
W następnej rundzie mecz z Raselem
Dygowo, grającym w lidze wyżej.

Obecnie (bez meczu z Astrą) zaj-
mujemy 5. miejsce w tabeli. Mamy 
w dorobku 18 punktów (5 wygranych,
3 remisy i 1 porażka).

Darłovia w grze,
czyli cud na olimpie
Można przegrać z teoretycznie słabszym przeciwnikiem i wygrać będąc drużyną
osłabioną?! Darłovia pokazuje, że tak. I na tym też polega piękno sportu. Gra się
do końca… 


