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Za miłość do Darłowa 

Nagrodzeni przez Burmistrza 

10 stycznia 2019 roku, w Centrum Konferencyjnym Jan 
w Darłówku, odbyło się uroczyste Samorządowe Spotkanie 

Noworoczne Burmistrza Darłowa.
Podczas uroczystości Arkadiusz Klimowicz nagrodził tych, którzy

wyróżnili się w pracy dla miasta w roku 2018. 
(szerzej na str. 3)

złotych 

wpłynie łącznie 
z Darłowa 
na konto WoŚP

24 stycznia, w siedzibie Środkowopomorskiej
Grupy Działania (ŚGD) w Koszalinie, podpi-

sano umowy z beneficjentami projektów 
na działania informacyjno-promocyjne. Biuro

Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej, 
w I połowie tego roku, na rynku miejskim

stworzy pierwszą wystawę plenerową 
poświęconą 15-leciu przystąpienia Polski 

do Unii Europejskiej.
Wystawa będzie kalejdoskopem darłowskich

inwestycji na przestrzeni tych lat.
(Od lewej: Artur Wejnerowski, Arkadiusz 
Klimowicz, Agnieszka Bałbatun-Andrys).



W
Żeromie pobierano pusz-
ki, liczono datki i posila-
no się ciastem i pizzą. Te

sztaby odwiedził m.in. Arkadiusz Kli-
mowicz – burmistrz Darłowa i profe-
sor Dariusz Rosati, poseł do Parla-
mentu UE, który przekazał szereg ga-
dżetów na licytację WOŚP. Gospodarz
miasta razem z przewodniczącym
Rady Miejskiej Czesławem Woźnia-
kiem czynnie włączyli się w zbiórkę
datków przeznaczonych na zakup no-
woczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Wolontariuszami WOŚP byli także
m.in. Renata Potomska – radna Rady
Miejskiej, Krystyna Sokolińska – dy-
rektor PUP Sławno, Czesław Woźniak
(przewodniczący RM Darłowo), Ro-
man Dudziński i Krystyna Różańska
(radni Rady Miejskiej).

Czwarty darłowski sztab miał sie-
dzibę w Zespole Szkół Społecznych 
w Darłówku. Łącznie blisko 150 wolon-
tariuszy z czterech darłowskich szta-
bów zebrało na WOŚP 40 tysięcy zł, 
w tym ZS STO im. Lotników Morskich 
w Darłówku – 8827 zł, SP nr 3 im. Króla
Eryka Pomorskiego – 13500 zł, ZS im. S.
Żeromskiego – 11500 zł i ZSM– 6000 zł. 

W tych sumach znajduje się kwota
8.100 złotych zebrana z licytacji ga-
dżetów i przekazanych darów, w tym
dwóch złotych serduszek. Jedno wyli-
cytowano za 1500 zł, a drugie za cenę
wywoławczą 1000 zł. Licytacje w kinie
Bajka podobnie jak w latach poprzed-
nich prowadzili Andrzej Protasewicz 
i Bogdan Herbeć. Działo się to podczas
finału imprezy „Odkrywamy Talenty”

zorganizowanej przez Darłowski
Ośrodek Kultury im. L. Tyrmanda.

Niezależnie od czterech sztabów
Daniel Bonzay Frącz, pracujący w biu-

rze promocji i komunikacji społecznej
w UM zorganizował własny interneto-
wy, jednoosobowy sztab i zbierał datki
na WOŚP w kraju i zagranicą. W roku

ubiegłym tą metodą udało mu się 
zebrać 6521 zł. W tym roku ustanowił
rekord i zebrał 24750 – złotych. Jego
akcję urodzinową wsparło ponad 230

darczyńców z kraju i zagranicy. Naj-
wyższa wpłata to prawie 3000 zł. 

L. WALKieWiCz

Mieszkańcy Darłowa wsparli woŚp
Darłowskie sztaby wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy: liceum ogólnokształcące, zespół szkół Morskich 
i szkoła podstawowa nr 3 im. króla eryka pomorskiego połączyły swoje siły i urządziły wspólną siedzibę w sali
sportowej zespołu szkół im. s. Żeromskiego. ponadto społeczna szkoła podstawowa im. lotników Morskich miała
swój sztab w Darłówku. zaangażował się także Daniel Frącz tworząc jednoosobowy, prywatny sztab woŚp.   
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18 grudnia 2018 roku 
na staromiejskim rynku 
w Darłowie, z udziałem 

konserwatora zabytków, 
dokonano odbioru prac reno-

wacyjnych przy Fontanie 
z Rybakiem 

P
rogram prac konserwatorskich
opracowany przez specjalistkę

konserwacji i restauracji rzeźby ka-
miennej i elementów architektonicz-
nych Ewę Palacz zrealizowano w cało-
ści. Zakres prac konserwatorskich

obejmował m.in.: prace przy trawer-
tynowej części Fontanny takie jak:
oczyszczenie gorącą wodą pod ciśnie-
niem i zdezynfekowanie powierzchni
oraz odsolenie obiektu. Naprawiono
szczeliny i pęknięcia oraz wstawiono
fleki. Założono nowe spoiny i uszczel-
nienia. Następnie całą powierzchnię
kamienia zahydrofobizowano. Ele-
menty dekoracyjne z brązu i żeliwa
oczyszczono i zabezpieczono środka-
mi konserwującymi. Koszt renowacji
to 252.751,95 zł. Prace renowacyjne
wykonała wykonywała firma GOTYK
sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

Dzięki solidnej renowacji Fontana
prezentująca główne dziedziny go-
spodarki miejskiej, które przyczyniły
się do rozkwitu Królewskiego Miasta
Darłowa dostała nowe życie.

Do pełnego szczęścia należy jeszcze
wymienić przy Fontannie wszystkie
przestarzałe pompy i rurociągi. Jak
nas zapewnia Anna Marczak, inspek-
tor ochrony środowiska w UM, prace
związane z mechanizmami wodnymi 
i elektrycznymi zostaną zakończone
do końca kwietnia 2019 roku.

L. WALKieWiCz

Fontanna z Rybakiem jak nowa

Grupa wolonatriuszy z prof. Dariuszem Rosatim, europosłem. 

Prof. D. Rosati, europoseł (PO) przekazał na licytację zestawy ma-
larskie. 

Radni Czesław Woźniak i Roman Dudziński z Krystyną Sokolińską,
dyr. PUP Sławno.

Janusz Resil, Joanna Wit-
kowska i Arkadiusz Klimo-
wicz.Daniel Frącz zebrał 24 750 zł.



a kto w tym roku
otrzymał gratulacje? 

Marian Laskowski – pomysło-
dawca i główny organizator, od 1999
r., jednej z najbardziej rozpoznawal-
nych imprez czyli Międzynarodo-
wych Zlotów Pojazdów Militarnych,
które popularyzują Darłowo nie tylko
w Polsce, ale w całej Europie.

Marek Wysocki – wokalista i mu-
zyk, z okazji 40-lecia występów sce-
nicznych za ubogacenie miejskich
wydarzeń i edukację muzyczna mło-
dzieży. 

Patrycja Kaffke – nauczycielka ZS
im. Stefana Żeromskiego za inicjatywę

„100 par na stulecie czyli Polonez dla
Niepodległej”, która odbiła się szero-
kim echem w krajowych mediach.

Joanna Lebiecka – nauczycielka
Miejskiego Gimnazjum i SP nr 3, za
niebanalne i kreatywne zajęcia z fizy-
ki, pełne niekonwencjonalnych kre-
atywnych pomysłów, które trafiają
do młodego pokolenia mieszkańców
Darłowa, za zaangażowanie muzycz-
ne w zespole „Trzynastka i przyjacie-
le” oraz za liczne projekty fotogra-
ficzne.

Edyta i Janusz Resil – nauczyciele
i wychowawcy w Zespole Szkół im.
Stefana Żeromskiego, za wieloletnie
oddanie i poświęcenie się ogólnopol-
skiej akcji charytatywnej Jerzego

Owsiaka – Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. Za siedemnaście lat
darłowskich zbiórek i wielokrotne
kierowanie jednym z miejskich szta-
bów WOŚP.

Ewelina Nidzgorska – właściciel-
ka Szkoły Tańca S-TEN za krzewienie
kultury tanecznej wśród dzieci i mło-
dzieży, za zaangażowanie i udział 
w miejskich wydarzeniach, a także
szereg spektakularnych sukcesów 
na krajowych i międzynarodowych
scenach tanecznych, gdzie dzieci 
z Darłowa wielokrotnie zdobywały
miejsce na podium.

Fundacja Morze Miłości, którą
reprezentowali Joanna Klimowicz,
Danuta Woźniak, Danuta Puczyńska,
Czesław Woźniak, Dorota Ratkowska,
oraz ksiądz Krzysztof Sendecki 
i o. Damian Basarab za ogromny wie-
loletni trud i pracę na rzecz powsta-
nia Domu Hospicyjno-Opiekuńczego
Caritas im. biskupa Czesława Domina
i jego rozwój, a także za szereg 
innych inicjatyw adresowanych do
mieszkańców Darłowa. 

Artur Wejnerowski za zaangażo-
wanie, oddanie i upór w realizacji
projektu „Darłowo Live” czyli moni-
toringu online plaży wschodniej i za-
chodniej Darłówka, Rynku Miejskie-

go oraz za reaktywację Galerii Mor-
skiej w ramach Budżetu Obywatel-
skiego

Daniel Frącz za szereg inicjatyw
angażujących, zwłaszcza młode po-
kolenie mieszkańców Darłowa, w tym
stworzenie cyklu imprez takich jak:
Rap Piwnica, Fire Show, Letni Sylwe-
ster, a także promowanie Darłowa na
polskich scenach muzycznych. 

Magdalena Burduk – szefowa
Biura Promocji Miasta i Komunikcji
Społecznej UM, za wieloletnie zaan-
gażowanie w sprawy Darłowa, za
stworzenie, w 2001 r. pierwszej ofi-
cjalnej informacji turystycznej, za
niebanalne wypromowanie hasła
„Lubię Darłowo”, za wymyślenie wie-

lu cennych inicjatyw: Laponia Świę-
tego Mikołaja, Koncert na Cztery
Strony Świata

Spotkanie perfekcyjnie opracowa-
ło, przygotowało i zrealizowało Biuro
Promocji Miasta Darłowa: Magda
Burduk, Artur Wejnerowski i Daniel
Frącz – tegoroczni wyróżnieni.

Nagrodzeni przez Burmistrza 
10 stycznia 2019 roku, w Centrum Konferencyjnym Jan w Darłówku odbyło się uroczyste Samorządowe Spotkanie
Noworoczne Burmistrza Darłowa. Podczas uroczystości Arkadiusz Klimowicz nagrodził tych, którzy wyróżnili się 

w pracy dla Darłowa w 2018 roku. Gwiazdą wieczoru był aktor i wokalista – Jacek Borkowski, który prowadził imprezę
wspólnie z Danielem Frączem.  
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Ewelina Nidzgorska – choreograf i właścicielka szkoły tańca S-TEN.

Edyta i Janusz Resil – od 17 lat grają z Owsiakiem w największej 
orkiestrze – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Patrycja Kaffke (z lewej) i Joanna Lebiecka – nauczycielki 
z Darłowa.

Marek Wysocki – od ponad 
40 lat muzyk, wokalista.

Ostatnio mogliśmy wysłuchać 
pięknej kolędy w jego wykonaniu
(Wieczór PrzedWigilijny), którą po-
nownie odtworzył podczas uroczy-
stego spotkania burmistrza – tuż po
otrzymaniu gratulacji.

Noworoczne 
Spotkania Burmi-

strza Darłowa 
organizowane są

od 13 lat.

Wyróżnienia
wręczane są 

za najważniejsze
inicjatywy roku

poprzedniego,
które w znaczny
sposób wpłynęły

na jakość życia 
w Darłowie i jego

markę.

Fundacja Charytatywna „Morze Miłości” od prawej: Joanna 
Klimowicz – prezes, Danuta Woźniak, Dorota Ratkowska, Danuta
Puczyńska, Czesław Woźniak. Wyróżnienie otrzymał też ks.
Krzysztof Sendecki i o. Damian Basarab.

Marian Laskowski – weteran/komandor darłowskich Zlotów. 
Pomysłodawca i organizator jednej z najpopularniejszych imprez
militarnych w Europie. Zloty w Darłowie organizuje od 1999 roku.

Złota Trójka darłowskiej promocji – Artur Wejnerowski, Daniel
Frącz i Magda Burduk.
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Rok 2018 był, w ilości
przeładowanych towarów
rokiem rekordowym. Port

Darłowo rozwija się, a widać
to m.in. w statystykach.  

B
yły kapitan Portu, Witold Hu-
bert marzył, aby Darłowo było

w czołówce portów przeładunkowych
polskiego wybrzeża. Marzenia zaczy-
nają się krystalizować. 

Ogółem przeładowano przy na-
brzeżach 255 806 ton najróżniejszych
towarów. Liczba robi wrażenie. Naj-
więcej przywieziono kamienia, piasku,
żwiru, gliny, torfu oraz innych pro-
duktów górnictwa i kopalnictwa 
– 65255 ton. Najwięcej zaś wywieziono
materiałów drewnianych – 100095
ton. Aby sobie z tym poradzić potrzeba
było 110 statków. Ta ilość przeładun-

ków opiera się na w znacznej części
działalności dwóch firm: Agroport Dy-
dyna i Agencja Morska Gdynia.

– Te firmy plus znakomita
współpraca Zarządu Portu Darłowo 

i Kapitanatu Portu dały w efekcie ten
rekord. Koniunktura na transport
morski, jako jedną z tańszych jego
form, wyczucie rynku i konkurencyj-
na oferta naszego portu dały pożąda-
ne efekty. Będziemy się starać, aby
ten rekord przetrwał tylko przez rok
– zapewnia dyrektor Portu Darłowo,
Krzysztof Walków.

tłok przy nabrzeżu

Z
apraszamy 11 lutego, w ponie-
działek, do udziału w Dniu Cho-

rego – DARŁOWO 2019. W tym roku
odbędzie się on pod hasłem „Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie”. 

Zaproszenie kierujemy szczególnie
gorąco do osób dotkniętych chorobą,
osób współodczuwających, potrzebu-
jących wsparcia, osób troszczących
się, pielęgnujących i sprawujących
opiekę nad chorymi. 

„Gesty wielkodusznego daru są naj-
bardziej wiarygodną drogą ewangeli-
zacji. Opieka nad chorymi wymaga
profesjonalizmu i czułości, bezintere-

sownych gestów, niezwłocznych i pro-
stych, jak zwyczajny dotyk, poprzez
który daje się odczuć drugiemu, że jest
ważny – napisał Papież w przesłaniu
na XXVII Światowy Dzień Chorego.
Jego temat został zaczerpnięty z Ewan-
gelii św. Mateusza: „Darmo otrzymali-
ście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). 

Dzień rozpocznie się od mszy świę-
tej o godz. 11 w kaplicy hospicyjnej,
której przewodniczyć będzie biskup
Krzysztof Zadarko. Kapłan wprowadzi
także zebranych w temat przewodni
dnia. Program przewiduje również
wykład i zajęcia m.in. o miłości i lęku,

wybaczaniu, czym jest choroba i jak ją
odczytać, czym jest zdrowie (fizyczne,
psychiczne, emocjonalne), o relacjach
(zdrowych i tzw. toksycznych). 

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich zainteresowanych.

Patronat nad wydarzeniem objął
Wojciech Wiśniowski – starosta sła-
wieński. 

Dzień Chorego w Darłowie 
UWAGA

ilość miejsc ograniczona.
Chęć uczestnictwa można zgłosić
pod nr telefonu: 606 600 250.

T
rzej królowie Kacper, Melchior 
i Baltazar, 6 stycznia, z różnych

stron przybyli do Darłowa do zamku
króla Eryka Pomorskiego. W ich rolę
wcielili się: Wojciech Polakowski, Ar-
kadiusz Sip, franciszkanin o. Damian
Besarab. Królem Erykiem Pomorskim
był dr Bronisław Nowak z Bractwa Ry-
cerskiego Ziemi Słupskiej, który przy-
pomniał ważniejsze zasługi tego cesa-
rza północy. Na dziedzińcu zamkowym
po okolicznościowym przemówieniu
burmistrza Darłowa Arkadiusza Kli-
mowicza sformowano kolorowy or-

szak. Czterej królowie w towarzystwie
rycerzy, dzieci w koronach i licznych
mieszkańców konno na czele barwne-
go orszaku przejechali przez centrum
miasta do kościoła Mariackiego. Tam
pokłonili się Dzieciątku Jezus i pod
żłóbkiem złożyli symboliczne dary. 

W kościele, przy wtórze kolęd, po-
witał ich proboszcz parafii Matki Bo-
skiej Częstochowskiej i gwardian
klasztoru franciszkanów o. Wiesław
Przybysz, który z okazji Święta Obja-
wienia Pańskiego uroczyście celebro-
wał mszę świętą.

Czterej 
Królowie 
w Darłowie

750 lat temu, w końcu roku 1269,
książę rugijski Wisław II zajął w poro-
zumieniu z księciem Barnimem I mia-
sto Ryenwolde, które wzięło nazwę od
starożytnego Rugion oraz ziemie da-
rłowską i sławieńską, które były wia-
nem jego matki Eufemii, córki Święto-
pełka. Darłowo było już wówczas mia-
stem lokowanym przez Świętopełka II
w ok. 1263 roku. 

640 lat temu, w 1379 roku, Darło-
wo jako samodzielne miasto zostało
przyjęte do związku Hanzy, a jego
przynależność została potwierdzona. 

730 lat temu, 8 września 1389 roku,
Eryk Pomorski został ogłoszony na tin-
gu (zgromadzenie możnych i ducho-
wieństwa), uważanym za rodzaj parla-
mentu Norwegii, w arcybiskupstwie
Trondheim dawniej Nidaros, dziedzicz-
nym królem Norwegii, jako Eryk III.

Równo 600 lat temu, 15 lipca 1419,
po rokowaniach w klasztorze kanoni-
ków regularnych w Czerwieńsku nad

Wisłą podpisano układ pokojowy po-
między królem Polski i Litwy Włady-
sławem Jagiełłą i Erykiem Pomorskim,
władcą Skandynawii, skierowany
przeciwko Zakonowi krzyżackiemu. 

560 lat temu 23 maja 1459, w dar-
łowskim zamku w wieku 78 lat zmarł
Eryk Pomorski władca Skandynawii 
i książę Pomorza.

390 lat temu, 29 maja 1629 roku,
podczas wojny trzydziestoletniej, stacjo-
nujące w Darłowie wojska cesarskie na-

padły na darłowski zamek i folwark 
i zrabowały całą żywność. W tym czasie
w mieście wybuchła epidemia dżumy,
podczas której zmarło ponad 200 osób. 

340 lat temu, w 1679 roku, w opar-
ciu o zawarty pokój w St. Germain 
w darłowskim porcie zniesiono nałożo-
ne przez Szwedów opłaty licencyjne. 

300 lat temu, w 1719 roku, Fryde-
ryk Wilhelm I zniósł pańszczyznę 
w królewskich domenach, w tym do-
menie darłowskiej liczącej 52 wsie. 

170 lat temu, w 1849 roku, w miej-
sce zwodzonego mostu przy Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie
wzniesiono stały most. W tym samym
czasie rozpoczęto wydawanie tygo-
dnika „Pommerscher Volksfreund Re-
genwalde”. 

140 lat temu, w 1879 roku, zakoń-
czono budowę portu wewnętrznego na
rzece Wieprzy i budowę stalowego mo-
stu na wysokości ul. Sportowej, wysa-
dzonego przez Niemców w roku 1945.

Sto lat temu, w 1919 roku, na ryn-
ku wzniesiono Fontannę z Rybakiem 
i czterema tablicami prezentującymi
historię hanzeatyckiego miasta Dar-
łowa. 

90 lat temu, w 1929 roku, powiat 
w Sławnie przejął darłowski zamek
książęcy.

80 lat temu, 1 września 1939 roku,
Niemcy rozpętały II wojnę światową
napadając na Polskę. Część wojsk nie-
mieckich wyruszyła z Darłowa i Po-
morza Środkowego.

70 lat temu, 26 maja 1949 roku,
swoje podwoje dla dzieci otworzyło
Przedszkole przy ul M. Curie-Skło-
dowskiej 44.

50 lat temu, we wrześniu 1969 roku,
utworzono w Darłowie dwuletnią Za-
sadniczą Szkołę Rolniczą, przemiano-
waną w 1974 roku na Zasadniczą Szkołę
Ogrodniczą, która działała do 1976 r. 

L. WaLkieWicz

Okrągłe daty w historii miasta
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NoWa-
-stara 
stacJa
Przed Świętami Bożego Narodze-

nia szyld zmieniła stacja benzynowa
przy rondzie na ul. Mickiewicza. 
W miejsce byłej stacji TOMSOL, po-
wstała stacja BP.

UWaGa 
reMoNt
Uprzejmie informujemy, że na

terenie Urzędu Miejskiego w Darło-
wie prowadzone są prace remonto-
we. Związane są one z kontynuacją
rozpoczętego w roku ubiegłym pro-
jektu termomodernizacji budynku
ratusza. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Most 
zaMKNięty 
W związku z przeprowadzonym

przeglądem technicznym mostu przy ul.
Zamkowej informujemy, że ze względów
bezpieczeństwa obowiązuje całkowity
zakaz poruszania się po moście wszelki-
mi pojazdami - do odwołania.

R
ozpoczęto przebudowę miej-
skiego targowiska. Jeśli okres

zimy pozwoli na prowadzenie prac
zgodnie z planem na wiosnę targowi-
sko będzie już dostępne dla użytkow-
ników. Do tego czasu będzie ono
funkcjonować na miejskim parkingu
przy ulicy Chopina (obok Netto).

Tradycyjnie zapraszamy we wtor-
ki i w piątki w godzinach od 6.00 do
15.00.

Rozpoczęte prace w pierwszej fazie
dotyczą uporządkowania istniejącego
terenu. Właśnie trwa demontaż daw-
nego ogrodzenia placu, wiat handlo-
wych, które zastąpione zostaną nowy-
mi, rozbiórce poddawane są obiekty
budowlane kolidujące z nowym zago-
spodarowaniem terenu. Nawierzchnia
placu zostanie rozebrana i ułożona na
nowo z wyrównaniem, wcześniej wy-
konana zostanie instalacja kanalizacji

deszczowej, która odprowadzać
będzie wody opadowe z terenu placu,
instalacja kanalizacji sanitarnej 
w związku z wykonywanymi pracami
dotyczącymi toalet dla użytkowników
oraz instalacja wodna.

Na targowisku dostępne będą tzw.
mediapunkty, zapewniające dostęp do
energii elektrycznej oraz wody. Reali-
zacja robót zakłada również wybudo-
wanie oświetlenia, składającego się 
z 7 punktów. Energia na potrzeby tar-
gowiska częściowo pochodzić będzie
ze źródeł odnawialnych, zaplanowano
montaż paneli fotowoltaicznych.

By poprawić bezpieczeństwo na
„rynku” zamontowane zostaną kame-
ry działające w istniejącym systemie
miejskiego monitoringu. Dalszy etap
prac związany będzie z budową miejsc
postojowych na zakończeniu ulicy 
1 maja.

Targowisko miejskie 
jak nowe

W Darłowie, w roku 2018,
wybudowano oświetlenie

uliczne na 12 ulicach, 
podłączając do sieci 77 lamp.

M
ontaż lamp ulicznych odbywał
się w trzech etapach poprze-

dzonych przetargami – informuje Ju-
styna Filipek z Referatu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu
Miejskiego. W pierwszym etapie za-
montowano 2 lampy na ul. Kanałowej,
14 lamp przy ul. Stanisława Wyspiań-

skiego oraz 10 lamp przy ulicach 
Leopolda Okulickiego i Władysława An-
dersa. Inwestycja wyniosła 143.571,75 zł.

W drugim etapie za 90.740,82 zł
zamontowano 5 lamp przy ulicy
Wczasowej i 9 lamp przy ul. Jagielloń-
skiej.

W trzecim etapie zamontowano
nowe oświetlenie przy następujących
ulicach: Letnia – 4 lampy, S. Rowec-
kiego – 3 lampy, Rynkowa – 2 lampy,
Nagietkowa – 5 lamp, Fiołkowa – 8
lamp, Makowa – 10 lamp i Chabrowa 

– 5 lamp. Wartość tej inwestycji wy-
niosła 220.317,72 zł.

Łączny koszt wybudowania 77
lamp ulicznych wyniósł 454.630,29 zł
brutto. Na oświetlenie i modernizację
czekają jeszcze ulice: Akacjowa, 
Wiśniowa, Portowa i Długa. Na ich bu-
dowę samorząd ma już przygotowane
projekty. Ponadto planuje się przygo-
towanie dokumentacji dla oświetlenia
ulic: Jana z Maszewa i Józefa Muchy
oraz zmianę projektu dla oświetlenia
ulicy Polnej (III etap).

WięceJ śWiatła Na UlicacH

11 stycznia odbyła się 
studniówka Zespołu Szkół

Morskich w Darłowie.

N
a balu bawiło się 270 osób.
Zabawa trwała do białego

rana. Nie zabrakło poloneza, pokazu
sztucznych ogni i studniówkowego
tortu. Po szampańskiej zabawie 
teraz czas wytężonej pracy przed
maturą, a zostało tylko sto dni.
Wkrótce, bo już 9 lutego, podobna
uroczystość i zabawa czeka matu-
rzystów z Zespołu Szkół im. Stefana
Żeromskiego.

Czas studniówek!

P
ani Jadwiga (z domu Matu-
siak) urodziła się w Darłowie.
Jej rodzice po wojnie osiedlili

się najpierw w Glęźnowie, a od roku
1948 w Darłowie.

Rodzice pana Henryka po wojnie
wracają do ojczyzny z przymusowych
robót i osiedlają się w poddarłowskich
Jeżycach.

Jubilaci poznali się w zakładzie
fryzjerskim państwa Laskowskich,
przy ulicy Pocztowej, gdzie nauki po-
bierała pani Jadwiga. Pan Henryk, za-
uroczony śliczną i zgrabną brunetką,
od razu zaprosił ją do kawiarni 
państwa Makarskich, potem jeszcze
wspólne tańce (oczywiście w towarzy-
stwie rodziców), w znanym lokalu ga-
stronomicznym Paloma, i już po nie-
całych trzech miesiącach, 23 marca
1968 roku, w USC w Darłowie zawarli

związek małżeński. Ślub kościelny 
i wesele odbyły się niecały miesiąc
później, czyli 14 kwietnia 1968 roku.

Doczekali się trzech córek i dziewię-
ciorga wnucząt.

Jadwiga przez całą swoją zawodo-

wą drogę związana była z fryzjer-
stwem, jako mistrz fryzjerski wyszko-
liła wielu uczniów.

Henryk pierwsze zawodowe lata
spędził w Stoczni Gdańskiej, darłow-
skim Kutrze i sławieńskim PBROL-u,
ale dopiera praca od 1976 r. w Ośrodku
Wczasowym Zakładów Wytwórczych
Lamp Elektrycznych Polam stała się
jego pasją. Poświęcił jej całą resztę za-
wodowego życia zmieniając jego obli-
cze w funkcjonujący do dziś Kompleks
Wypoczynkowy Róża Wiatrów. Teraz
to już rodzinne przedsięwzięcie, które
prowadzone jest razem z córkami, 
a w okresie wakacji z wnukami.

Dewizą obojga jest, że nie żyje się
tylko dla siebie, znani są więc nie tyl-
ko z gościnności, ale też ze swoich lo-
kalnych działań charytatywnych,
wspierając wiele różnych inicjatyw 
m.in. darłowskie hospicjum czy przyj-
mując nieodpłatnie na wczasy dar-
łowskich seniorów.

Złote gody – gratulujemy! 
Jadwiga i Henryk Ukleja obchodzą swój jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Uchwałą Rady Nadzorczej
i Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o. w Darłowie 

od 1 stycznia 2019 roku
funkcję prezesa powierzono
Krzysztofowi Bagińskiemu. 

N
owy prezes darłowskiej spółki
urodzony 55 lat temu w Biało-

gardzie. W latach 1998-2002 był wice-
starostą, a następnie w okresie 2002-
2010 starostą białogardzkim. W latach
2010-2018 sprawował urząd burmi-
strza Białogardu. Tam od podstaw bu-
dował i organizował Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
a więc ma bogate doświadczenie 
w branży oraz w kierowaniu ludźmi.
Jest laureatem wielu nagród i wy-
różnień za działalność na rzecz roz-
woju lokalnej społeczności. Zdaniem
fachowców to bardzo dobry nabytek

dla Darłowa, którego doświadczenie
zaprocentuje w gospodarce komunal-
nej naszego miasta. 

Nowy prezes 
w MPGK



WiadomościWiadomościedukacja
Styczeń 2019 r. Nr 1 (163)6

W oBiekTyWie

Młodzieżowe wsparcie
W okresie przedświątecznym młodzież i kadra pedagogiczna 
Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego wsparła dwie inicjatywy chary-
tatywne, czyli Paczkę dla Bohatera i Darłowską Świąteczną
Paczkę. Przygotowano artykuły spożywcze i gospodarcze, które
zostały przekazane dzięki Darłowskiemu Centrum Wolontariatu
potrzebującym mieszkańcom Darłowa.

W Szkole Podstawowej 
nr 3 w Darłowie od września
2018 roku z zajęć wczesnego

wspomagania rozwoju
dziecka korzystają rodziny

siedmiorga maluchów. 

D
zieci w wieku od 8 miesięcy do
6 lat uczestniczą w zajęciach

ogólnousprawniających, logopedycz-
nych, integracji sensorycznej oraz
biofeedback. Spotkania odbywają się
w domach rodzinnych, w salach na-
szej „Trójki”, Przedszkolu nr 2, Dzien-

nym Ośrodku Rehabilitacyjno-Tera-
peutycznym. 

Terapia, usprawnianie, nauka
dzieci odbywają się w formie zabawy,
w trakcie wykonywania czynności sa-
moobsługowych dnia codziennego.
Ma ona za zadanie intensyfikować
rozwój umiejętności komunikacyj-
nych, społecznych i funkcji poznaw-
czych, wspomagać pracę poszczegól-
nych zmysłów, rozwijać sprawność
motoryczną, ale przede wszystkim
sprawiać dzieciom frajdę. 

k. Tocha

SP 3 im. króla eryka PomorSkiego

wczesne wspomaganie

Miniprzedsię-
biorstwo 
przy stole 

P
o raz kolejny Szkolne Mini-
przedsiębiorstwo pod kierun-

kiem A. Łajewskiej zaaranżowało stół
wigilijny podczas pokazu, który odbył
się w Szkole Morskiej. Uczniowie
przygotowali dekoracje, a także tra-
dycyjne potrawy wigilijne w nieco no-
woczesnej odsłonie.

ZS im. S. ŻeromSkiego 

ZS im. S. ŻeromSkiego 

Sprawdzian
wiedzy
U

czniowie Technikum Urządzeń
i Systemów Energetyki Odna-

wialnej na co dzień kształcą się w Ze-
spole Szkół im. S. Żeromskiego w Dar-
łowie oraz w pracowniach odnawial-
nych źródeł energii w Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Słupsku, gdzie
mają zajęcia praktyczne pod kierun-
kiem wyspecjalizowanej kadry. 
W styczniu uczniowie klasy III zdawa-
li egzamin potwierdzający kwalifika-
cje w montażu urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Zawód, 
w którym kształcą się uczniowie, jest
jednym z bardziej pożądanych na
obecnym rynku pracy.

SP 3 im. króla eryka
PomorSkiego

Sukces 
fotografów 
15 grudnia 2018 r. w Galerii Fotogra-

fii Pałacu Młodzieży w Łodzi „Klatka po
Klatce”, odbyło się uroczyste podsumo-
wanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego im. Jana Bułhaka „Pej-
zaże wokół mojego miasta”.

Szymon Fischer, uczeń klasy 7c
Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie
zajął w nim drugie miejsce.

Podczas uroczystości otwarto wy-
stawę pokonkursową, na którą zostały
zakwalifikowane również fotografie
uczennicy kl. 8a Kariny Tiupin-Szulc
oraz Laury Połczyńskiej z klasy 3b
Miejskiego Gimnazjum w Darłowie.

J. Tomczyk

D
arłowskie liceum zagrało 
w niedzielę, 13 stycznia, 
z orkiestrą Jurka Owsiaka.

Młodzież kwestowała i zorganizowała
swój sztab na hali sportowej. Wolon-
tariusze mogli wypić ciepłą herbatę 
i zjeść grochówkę, pizzę czy kanapki.
Dodatkową atrakcją była loteria fan-
towa, która zasiliła konto WOŚP. 

Bardzo dziękujemy naszym wo-
lontariuszom: uczniom, nauczycie-
lom, władzom Darłowa i przyjaciołom
za ofiarne kwestowanie na zakup
sprzętu specjalistycznego dla małych
pacjentów szpitali dziecięcych oraz
organizację szkolnego sztabu WOŚP.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim dar-
czyńcom, którzy zagrali z nami 
i z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy. Dziękujemy państwu gorąco!
Szczególne podziękowania przekazu-

jemy naszym nauczycielom – Edycie 
i Januszowi Resilom – koordynatorom
akcji!

ZS im. S. ŻeromSkiego 

Zbieraliśmy dla WOŚP
W 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w darłowskim liceum ogólnokształcącym uczestniczyło 
ponad 50 wolontariuszy. 

zebrali wolontariusze 
z „Żeroma”.

11.500
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W
yniki końcowe etapu rejono-
wego Konkursu Języka An-

gielskiego dla gimnazjalistów woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
w roku szkolnym 2018/2019 potwier-
dziły fakt, że młodzież naszego gim-
nazjum posiada ogromny potencjał

lingwistyczny. Uczennice – Maja No-
wakowska z klasy 3A i Agata Piłat 
z klasy 3C zakwalifikowały się do eta-
pu wojewódzkiego. Opiekunem obu
dziewcząt jest Agata Błaszczak. Gra-
tulujemy sukcesu i życzymy powodze-
nia na kolejnym szczeblu zmagań!

miEjSKiE gimnazjum im. S. DulEWicza

najlepsze z angielskiego
Zakończyliśmy udział 

w projekcie realizowanym
we współpracy z Instytutem

Matki i Dziecka 
w Warszawie. 

W
programie Zdrowa Ja w na-
szym gimnazjum brały

udział dziewczęta z klas 3C i 3D. Trzy 
z nich otrzymały certyfikaty udziału 
w projekcie i zostały nagrodzone za
największą ilość kroków w programie.
Najaktywniejszymi okazały się: Małgo-
rzata Mazuś z klasy 3D, która zrobiła 
6 829 406 kroków, Julia Czarnuch z klasy
3D – 5 465 409 kroków, Martyna Strze-
lecka z klasy 3D – 5 462 261 kroków.

Na uroczystym apelu dziewczętom
zostały wręczone upominkowe bony
wartości 200 zł do realizacji w skle-
pach Decathlon z zobowiązaniem do
zakupu produktów służących popra-

wie zdrowia. Po zakończonym projek-
cie wszystkie dziewczęta zatrzymały
opaski monitorujące ich aktywność, 
a trzem koordynatorom projektu,
Ewie Jaźwińskiej, Joannie Tousty 
i pielęgniarce szkolnej – Annie Zarze-
ce, zostały wręczone upominki w po-
staci trzech opasek.

Projekt realizowany był od września

2017 roku. W projekcie wzięło udział
1200 dziewcząt z 48 szkół. Razem, 
w okresach pomiarowych, dziewczęta
zrobiły 2 464 418 316 kroków, przygoto-
wały 24 lekcje dotyczące zdrowego ży-
cia i wzięły udział w 192 warsztatach 
o tematyce prozdrowotnej. Instytut
Matki i Dziecka przeszkolił w projekcie
98 nauczycieli i 48 pielęgniarek. 

miEjSKiE gimnazjum im. S. DulEWicza

Finał projektu „Zdrowa Ja”

SP 3 im. Króla EryKa
PomorSKiEgo

WiEdza
ochroni
W

grudniu odbyły się warsztaty
profilaktyczne dla uczniów

klas VI. Były to dwugodzinne spotka-
nia z przedstawicielami Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Darło-
wie Karoliną Kaczyńską i Iloną Wit-
kowską, które dotyczyły uzależnień.
Szczególną uwagę poświęcono przy-
czynom i skutkom zażywania sub-
stancji psychoaktywnych. Zajęcia
uświadomiły uczestnikom, w jaki spo-

sób substancje te przyczyniają się do
zaburzeń emocjonalnych, poznaw-
czych czy biologicznych, jak też wpły-
wają destrukcyjnie na życie i zdrowie
osoby uzależnionej oraz jej otoczenia.
Wskazywały także, jak bezpiecznie 
i zdrowo można spędzać czas wolny. 

B. kAlinowSkA

18 grudnia 2018 roku
odbył się po raz drugi 

Świąteczny Turniej Matema-
tyczny klas czwartych. 

T
rzyosobowe reprezentacje kla-
sowe zmierzyły się z pięcioma

konkurencjami, które sprawdzały ich
poziom wiedzy matematycznej. Dru-
żyny miały do rozwiązania zadania:
świąteczne rachunki, tangram, krzy-
żówka matematyczna, domino
„Gwiazda” oraz matematyczną choin-
kę. Nad przebiegiem konkursu czu-
wało jury w składzie: wicedyrektor
Bożena Tatuśko, Marta Sołtan, Mag-
dalena Kasprzykowska. 

Po podsumowaniu wszystkich
konkurencji poznaliśmy zwycięzców.

I miejsce klasa 4C (Igor Karski,
Igor Wyczesany, Paweł Czajkowski), II
miejsce klasa 4B (Iga Krakowiak, Hu-
bert Kopiński, Jakub Kler), III miejsce

klasa 4A (Maksymilian Machyna,
Aleksander Fibic, Kornel Kolański).

Wszystkim młodym matematy-
kom dziękujemy za udział, za mile
spędzony przedświąteczny czas, oraz

składamy gratulacje i życzymy dal-
szych sukcesów.

MARtA SołtAn, 

MAgdAlenA kASpRzykowSkA

SP 3 im. Króla EryKa PomorSKiEgo

Świąteczny turniej 

7 grudnia 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Darłowie odbył się
„Wieczór Mikołajkowy z Pitagorasem
i Einsteinem” skierowany do uczniów
klas 7 i 8. Celem spotkania było poka-
zanie, że matematyka i fizyka to nie
tylko żmudne wyliczenia, niezrozu-
miałe wzory, ale również źródło cie-
kawej zabawy. 

Uczniowie samodzielnie przygoto-
wali doświadczenia – fontannę Hero-
na, nurka Kartezjusza, bezwładne jaj-
ko, wystrzałowa rakieta, szaszłyk 
z balonika, latające balony.

Największą atrakcją wieczoru oka-

zała się gra „Koło fortuny”. Wszyscy
doskonale znali zasady jednego z naj-
lepszych teleturniejów w historii tele-
wizji i z wielkim zaangażowaniem
przystąpili do zabawy. Nad przebie-
giem teleturnieju czuwało jury w skła-
dzie: Marta Sołtan, Joanna Lebiecka
oraz Magdalena Kasprzykowska.
Uczniowie odgadywali hasła z zakresu
matematyki i fizyki, typując spółgło-
ski. Zwycięzcą gry została Pola Sapieja.
Wielkie gratulacje dla wszystkich
uczestników Wieczoru Mikołajkowego.

MARtA SołtAn

SP 3 im. Króla EryKa PomorSKiEgo

Mikołajkowy wieczór 
z Pitagorasem i Einsteinem

P
ierwszego dnia ósmoklasiści
podjęli zmagania z językiem
polskim. Na wypełnienie kar-

ty testu oraz napisanie wypracowania
mieli 120 minut. We wtorek zmierzyli
się z egzaminem próbnym z matema-
tyki – zadania rozwiązywali 100 minut.
Trzeci termin obejmował język obcy
nowożytny. W ciągu 90 minut ucznio-
wie sprawdzili swoje umiejętności ro-
zumienia ze słuchu, znajomość funk-
cji językowych, środków językowych,

a także zredagowali wypowiedź 
pisemną.

Uczniom zapewniono warunki
zbliżone do właściwego egzaminu 
(godzina rozpoczęcia pracy z arku-
szem egzaminacyjnym, samodzielne
rozwiązywanie zadań przez uczniów,
zaznaczanie odpowiedzi na karcie od-
powiedzi), który odbędzie się w kwiet-
niu 2019 r. Materiały obejmowały za-
równo arkusze w wersji standardo-
wej, jak i arkusze dobrane do potrzeb

uczniów, czas pracy został dostoso-
wany do potrzeb wszystkich uczniów.

Próbny egzamin ósmoklasisty dla
nauczycieli pełni funkcję diagno-
styczną, zaś uczniom daje szansę na
weryfikację wiedzy, pozwala im zapo-
znać się z formułą egzaminu, forma-
tem arkuszy, a także zaplanować czas
pracy z testem oraz kartą odpowie-
dzi.

A. RudzkA

SP 3 im. Króla EryKa PomorSKiEgo

Próba przed egzaminem
W grudniu 2018 uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 
w Darłowie przystąpili do próbnych egzaminów zorganizowanych
przez Centralną Komisję Edukacyjną. 
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Ferie 
zimowe
Ferie zimowe 2019 zgodnie 

z wyznaczonymi terminami rozpo-
częły się w pierwszych wojewódz-
twach już 14 stycznia. 

W województwie
zachodniopomorskim
rozpoczną się 
28 stycznia i potrwają
aż do 10 lutego. 

I to nie będą nudne ferie.
Miejskie instytucje i stowarzy-
szenia proponują młodym miesz-
kańcom miasta, jak co roku, kil-
kanaście godzin zajęć dziennie:
od sportowych począwszy, po
plastyczne, taneczne na muzycz-
nych kończąc. Do tego projekcje
kinowe, teatralne, a na deser
miejskie lodowisko (o ile będą
sprzyjające minusowe tempera-
tury).

o
kres poprzedzający Święta 
Bożego Narodzenia w Przed-

szkolu Nr 2 im. Janiny Porazińskiej 
w Darłowie jest bardzo lubiany przez
wszystkie dzieci. Każda grupa jest za-

angażowana w różne działania. Na-
uczyciele wspólnie z rodzicami starają
się zainteresować wychowanków tra-
dycjami i symbolami bożonarodzenio-
wymi. Najczęściej przedszkolaki wy-

konują kartki do wysłania życzeń 
i szereg ozdób świątecznych na upo-
minki, pieką pierniki, uczą się wier-
szy, piosenek, kolęd i pastorałek.
Przygotowują także inscenizacje, tań-
ce i inne formy prezentacji specjalnie
na spotkania wigilijne z udziałem ro-
dziców. Przedszkole stwarza warunki
po to, aby wychowywać najmłodsze
pokolenie w duchu wartości, nabywa-
nia umiejętności poprzez działanie,
poznawania swoich możliwości,
kształtowania wrażliwości estetycznej
w odniesieniu do wielu sfer aktywno-
ści (mowy, zachowania, ruchu, muzy-
ki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
otoczenia), rozwijania uzdolnień,
wzmacniania więzi rodzinnych, umie-
jętności okazywania uczuć i mówienia
o nich, umiejętności współpracy 
i wzajemnej pomocy. Ten magiczny
czas dzieci przedszkolne przeżywają
intensywnie, a ponadto uczą się kul-
tywowania tradycji, tworzenia wza-
jemnych relacji, opartych na szacun-
ku, akceptacji i miłości.

Maria knapińska

Przedszkole nr 2 im. J. PorazińskieJ

Magiczny Czas

W
placówce są zorganizowane
kąciki książki, które wzbu-

dzają zainteresowanie literaturą, wy-
rabiają nawyk dbania o książki, przy-
gotowują do nauki czytania. Do trady-
cji należy również czytanie dzieciom
przez ich rodziców na terenie grupy
przedszkolnej. W ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” czytają także
seniorzy lokalnych stowarzyszeń albo
uczniowie Zespołu Szkół Morskich 
w Darłowie. W szatni przedszkolnej
prezentowane są pozycje książek,
które warto poczytać. Przedszkolaki
odwiedzają często bibliotekę miejską,
gdzie otrzymują „porcję czytania” 
i przygotowują się do roli czytelnika.

Codzienne głośne czytanie przez do-
rosłego niesie ze sobą same korzyści.
Przede wszystkim, buduje więź emo-
cjonalną między dorosłym i dziec-
kiem, zapewnia emocjonalny rozwój
dziecka, wdraża do etycznych zacho-
wań i rozwija wrażliwość moralną.
Jest też skutecznym sposobem wzbo-
gacania słownictwa, uczy myślenia,
poprawnej gramatyki i składni, roz-
wija język, pamięć i wyobraźnię, po-
prawia koncentrację, wzmacnia po-
czucie własnej wartości, poszerza
wiedzę ogólną, ułatwia naukę i po-
zwala odnieść sukces w szkole. 

Maria knapińska

Przedszkole nr 2 im. J. PorazińskieJ

Czytanie 
jest fajne

Dzieci w Przedszkolu nr 2 im. Janiny
Porazińskiej w Darłowie nie mają co do tego
wątpliwości. Nauczycielki czytają
wychowankom każdego dnia. 

Przedszkole nr 2 
im. J. Porazińskiej uczest-

niczy w konkursie 
Mistrzowie zbiórki makula-
tury organizowanym przez
Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej. 

o
d października 2018 r. ruszyła
kolejna akcja, która trwać

będzie do końca maja 2019 r. Co mie-
siąc troje dzieci otrzymuje nagrody za
największą ilość przyniesionego su-
rowca. Do tej pory wyróżniły się na-

stępujące osoby: Nadia Strzałkowska,
Hanna i Wojciech Uss, Maksymilian
Kopacz, Miłosz Kubicki, Zuzanna
Ziemlewska, Nataniel Gudan. 

Gratulujemy zwycięzcom i wciąż
zachęcamy wszystkich do udziału 
w konkursie. Rodziny, sąsiedzi, znajo-
mi, przyjaciele są w pełnej mobilizacji
i dzielnie wspierają dzieci w zbieraniu
gazet, zużytych zeszytów, bloków ry-
sunkowych, zniszczonych książek.
Mamy nadzieję, że dzięki tej pożytecz-
nej akcji przyczyniamy się choć trochę
do tego, aby ochronić wiele drzew,
które są zielonymi płucami naszej Zie-
mi. A przy okazji może znowu nasze

przedszkole będzie mogło powalczyć 
o nagrodę finansową dla placówki.

Bożena CieChanowska

Przedszkole nr 2 im. J. PorazińskieJ

Makulaturę zbieramy 
– przyrodę oszczędzamy



Ferie w Dcw
28.01 Zajęcia artystyczne z masy solnej – tworzenie, pieczenie i malowanie 
– g. 16-19 – Zajęcia poprowadzi Anna Przybytniak-Grabowska

29.01 Zajęcia z filcowania na mokro – dajcie ponieść się swojej kreatywnej
stronie! – g. 16-19 – Zajęcia poprowadzi Anna Przybytniak-Grabowska

30.01 Zajęcia z projektowania i tworzenia biżuterii – stwórz własnoręcznie coś
niepowtarzalnego – g. 16-19 – Zajęcia poprowadzi Anna Przybytniak-Gra-
bowska

1.02 Warsztaty teatralne – spróbuj swoich sił! – g. 15.30-19.00 – Zajęcia 
poprowadzi Krystian Hałat

4.02 – Warsztaty teatralne – spróbuj swoich sił! – g. 15.30-19.00 – Zajęcia 
poprowadzi Krystian Hałat

5.02 – Zajęcia z filcowania na mokro – g. 16-19 – Zajęcia poprowadzi Anna Przy-
bytniak-Grabowska

6.02 – Zajęcia z projektowania i tworzenia biżuterii – g. 16-19 – Zajęcia 
poprowadzi Anna Przybytniak-Grabowska

8.02 – Zajęcia artystyczne z masy solnej – g. 16-19 – Zajęcia poprowadzi Anna
Przybytniak-Grabowska

Siatkówka
28.01 – poniedziałek

17:30-20:30 – Otwarty turniej
dwójek klasy 4, 5, 6 szkoły pod-
stawowej dziewcząt i chłopców

17:30-20:30 – Otwarty turniej trójek
klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej
dziewcząt i chłopców

29.01 – wtorek
13:00-15:00 – Otwarte szkolenie

Siatkówki – chłopcy rocznik 2003 
i młodsi

17:00-20:00 – Otwarte Szkolenie
Siatkówki dziewcząt w wieku
szkoły podstawowej – klasy 4, 5, 6

17:00-20:00 – Otwarte Szkolenie
Siatkówki chłopców w wieku
szkoły podstawowej – klasy 4, 5, 6

1.02 – piątek
17:30-19:00 – Otwarte Szkolenie

Siatkówki chłopców rocznik 2003 
i młodsi

4.02 – Poniedziałek
17:30-19:00 – Otwarte Szkolenie

Siatkówki chłopców rocznik 2003 
i młodsi

5.02 – Wtorek
13:00-15:00 – Otwarte szkolenie

siatkówki -chłopcy rocznik 2003 
i młodsi

17:00-20:00 – Otwarty turniej
dwójek klasy 4, 5, 6 szkoły pod-
stawowej dziewcząt i chłopców

17:00-20:00 – Otwarty turniej trójek
klasy 4,5,6 szkoły podstawowej
dziewcząt i chłopców

6.02 – Środa
13:00-15:00 – Otwarte szkolenie

siatkówki – chłopcy rocznik 2003 
i młodsi

17:30-20:30 – Otwarte Szkolenie
Siatkówki dziewcząt w wieku
szkoły podstawowej – klasy 4, 5, 6

17:30-20:30 – Otwarte Szkolenie

Siatkówki chłopców w wieku
szkoły podstawowej – klasy 4, 5, 6

7.02 – czwartek
17:00-18:30 – Otwarty turniej je-

dynek dziewcząt i chłopców
rocznik 2009 i młodsi 

18:30-20:30 – Otwarty turniej
dwójek, trójek dziewcząt i chłop-
ców rocznik 2003 i młodsi

8.02 – piątek
13:00-15:00 – Otwarte szkolenie

siatkówki – chłopcy rocznik 2003 
i młodsi

17:30-20:30 – Otwarte Szkolenie
Siatkówki dziewcząt w wieku
szkoły podstawowej – klasy 4, 5, 6

17:30-20:30 – Otwarte Szkolenie
Siatkówki chłopców w wieku
szkoły podstawowej – klasy 4, 5, 6

Piłka nożna
4.02 – poniedziałek

9:00-10:30 – rocznik 2004/2005
11:00-12:00 – rocznik 2006/2007
12:00-13:00 – rocznik 2008/2009
15:15-16:15 – rocznik 2013 i młodsi
16:15-17:30 – rocznik 2012

5.02 – wtorek
9:00-11:00 – rocznik 2008/2009
11:00-13:00 -żaki
13:00-15:00 – rocznik 2006/2007
15:15-16:15 – rocznik 2013 i młodsi
16:15-17:30 – rocznik 2012

7.02 – czwartek
9:00-11:00 – rocznik 2008/2009
11:00-13:00 – rocznik 2010/2011
13:00-15:00 – rocznik 2004/2005
15:15-16:15 – rocznik 2013 i młodsi
16:15-17:30 – rocznik 2013 i młodsi

8.02 – piątek
9:00-10:30 – rocznik 2010/2011
10:30-12:00 – rocznik 2004/2005
12:00-13:00 – rocznik 2006/2007
15:15-16:15 – rocznik 2013 i młodsi
16:15-17:30 – rocznik 2012

Zajęcia sportowe
To oczywiście UKS ORLIK DARŁOWO i Klub Stocznia 
Darłowo. Wszystkie zajęcia odbywają się w Zespole Szkół
im. Stefana Żeromskiego (ul. Chopina 4)



20 lutego o godz. 19, w Kinie Baj-
ka, wystąpi Monika Borzym w ra-
mach złotej trasy koncertowej „Back
to the Garden”. Dwa dni później 
w Darłowie w Bagateli, o godz. 20,
wystąpi duet Radosław Bolewski 
– perkusja i śpiew, Maciej Tubis 
– fortepian.

Monika Borzym debiutancki al-
bum „Girl Talk” (2011) nagrała w No-
wym Jorku z udziałem tamtejszych
czołowych jazzmanów. Piosenkom 

z repertuaru słynnych wokalistek
nadała indywidualny rys na pograni-
czu jazzu i popu. Album osiągnął sta-
tus platyny, kolejny „My Place” pokrył
się złotem. Na trzeciej płycie woka-
listka sięga po piosenki swojej idolki,
Joni Mitchell, i znów może liczyć na
komercyjny sukces.

Monika Borzym to taka nasza No-
rah Jones. Choć jej płyty są mocno
utwierdzone w tradycji jazzowej pio-
senki, to doskonale odbierane są rów-

nież przez słuchacza na co dzień stro-
niącego od takiego repertuaru. Nie
trzeba być również wielkim fanem
Joni Mitchell, by z przyjemnością słu-
chać jej wysmakowanych interpreta-
cji.

Wokalistka nie trzyma się zbytnio
oryginałów, często jej interpretacje są
tylko luźno z nimi związane. To aku-
styczny album z dominującą gitarą 
i  m n ó s t w e m  a r a n ż a c y j n y c h
smaczków.  Bi lety  dostępne  na
www.kino.darlowo.pl

W pubie Bagatella, 22 lutego, 
o godz. 20, zabrzmią autorskie pio-

senki połączone z odważnymi impro-
wizacjami! Radosław Bolewski – per-
kusja i śpiew; Maciej Tubis – forte-
pian i syntezator basowy to duet co
najmniej nieoczywisty. Współtworzą
go dwie muzyczne osobowości i indy-
widualności. Maciej Tubis to pianista 
i lider Tubis Trio, które brawurowo
szturmuje europejską scenę jazzową.
Radosław Bolewski to perkusista 
i wokalista, znany głównie jako czło-
nek znakomitego L. Stadt – łódzkiego
zespołu, któremu najbliżej chyba do
alternatywnego rocka.

Twórcy płyty Lunatyk po raz ko-
lejny okazuje się, że w świecie muzyki
nie istnieją żadne bariery i ogranicze-
nia. Panowie połączyli siły i stworzyli
dzieło wyjątkowe, wymykające się
jednoznacznej ocenie i klasyfikacji.
Płycie Lunatyk tak samo blisko na jaz-
zowe salony, jak i na festiwal Open’er.
Przede wszystkim styl duetu Bolewski
i Tubis to bardzo wysmakowany ba-
lans między jazzem i muzyką popową.
(…)

Koncert wspiera Darłowski Ośro-
dek Kultury. Bilety w pubie Bagatella.

WiadomościWiadomościCo nas Czeka
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Ciekawa lektura 
Ewa Winnicka i Dionisios Sturis w Głosach próbują
odpowiedzieć na to dręczące pytanie: co się stało, że
zabił? Przemierzają brytyjski raj podatkowy, wyspę
Jersey, na którą w poszukiwaniu lepszego życia prze-
prowadziła się rodzina Rzeszowskich. Rozmawiają z po-
licjantami, znajomymi, przyjaciółmi, skrupulatnie śledzą
przebieg rozprawy sądowej i przejmująco odmalowują
postać zabójcy. Przede wszystkim jednak odczarowują
mit emigrantów jako królów życia, pokazując to, o czym zazwyczaj się nie mówi.
Cenę, jaką płaci większość wyjeżdżających: poczucie wyobcowania, egzy-
stencję na granicy biedy, stres, choroby psychiczne, przemoc.

Zbrodnia, której dopuścił się Damian Rzeszowski w piękne niedzielne po-
południe przy zacisznej ulicy Victoria Crescent, zelektryzowała nie tylko bry-
tyjską wyspę Jersey, ale też całe Zjednoczone Królestwo. To była zwykła, ko-
chająca się rodzina. On ciężko pracował, ona zajmowała się dziećmi. „Co się stało,
że zabił?” – krzyczały pierwsze strony gazet, a obok dramatycznych tytułów po-
jawiały się zdjęcia atrakcyjnej blondynki i młodego mężczyzny. Mężczyzny,
który tuż po niedzielnym grillu zabił nożem sześć osób, w tym dwoje swoich
dzieci i jedno przyjaciół.

Z
apraszamy do udziału w kon-
kursie fotograficznym, adreso-

wanym do amatorów i profesjonali-
stów – mieszkańców Ustki i Darłowa
oraz członków stowarzyszeń fotogra-
ficznych mających siedziby w obydwu
miastach. Na laureatów czekają atrak-
cyjne nagrody. 

Na prace czekamy do 30 październi-
ka 2019 r. Szczegółowy regulamin kon-
kursu znajduje się na stronie Urzędu
Miasta Darłowo www.darlowo.pl 
i www.muzeumustka.pl 

Organizatorami Konkursu Foto-
graficznego „DARŁOWO I USTKA 

W FOTOGRAFII”, jest TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ ZIEMI DARŁOWSKIEJ 
i TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ UST-
KI. Współorganizatorami są Darłow-
ski Ośrodek Kultury im. Leopolda
Tyrmanda i Miejski Dom Kultury 
w Ustce. 

Celem Konkursu jest zarejestro-
wanie obrazów z miast Darłowa i Ust-
ki oczami mieszkańców miast part-
nerskich. Tematyka i technika prac
dowolna, ale związana odpowiednio 
z Ustką lub Darłowem. Zasada kon-
kursu „Darłowo i Ustka w fotografii”
jest taka, że mieszkańcy Darłowa fo-

tografują Ustkę, a mieszkańcy Ustki
wykonują fotografie Darłowa. 

Uczestnik może zgłosić do kon-
kursu maksymalnie 3 prace pojedyn-
cze i 1 reportaż zawierający maksy-
malnie 5 zdjęć. Zwycięzcy Konkursu
osobno ustczanie i darłowianie otrzy-
mają następujące nagrody: za zajęcie 
I miejsca – kwota 900 zł, II miejsca 
– kwota 700 zł, III miejsca 500 zł. 
Ponadto jury konkursu może przy-
znać 2 wyróżnienia w kwocie po 200
złotych Wszystkie nagrodzone i wy-
różnione prace będą eksponowane na
wystawie pokonkursowej.

DArłOwO i USTKA 
nA zDjęciAch

Brzmienia lutego 

J
uż przed wejściem do sali kino-
wej, w foyer natykamy się na
szokujące widoki leżących mło-

dych ludzi, grających odurzonych
narkomanów. To świetna zapowiedź
sztuki powstałej w oparciu o reali-
styczne przeżycia odurzonych lub
będących na głodzie nastolatków.

Pokazane studium historii o nar-
komanach Alicja Balcerzak stworzy-
ła na podstawie dramatu Iwana Wy-
rypajewa i monologu Jana Czapli-
ńskiego. Jest to zbiór monologów
przedstawiających skutki destruk-
cyjnego stylu życia, które zazwyczaj
doprowadzają do  samotności, para-
noi, konfliktów, lęków, ataków pani-
ki, urojeń, nieufności, zaburzeń snu,
samookaleczania, anoreksji, bulimii,
nieznośnego bólu fizycznego, a na-
wet samobójstwa. Z pozoru rzecz
dzieje się w szpitalu oraz w umyśle
głównej bohaterki. W wyniku tego
rzeczywistość miesza się nieustannie
ze snem. Bohaterowie przedstawie-
nia mierzą się z pojęciami abstrak-
cyjnymi, nurtującymi ludzi od staro-

żytności, próbują odpowiedzieć na
pytania czym jest piękno, wyzwole-
nie, miłość, Bóg, piekło. Ostatecznie
dążą do zaznania spokoju. Spektakl
Sny w sposób wyraźny i dobitny sy-
gnalizuje jakie mogą być konsekwen-
cje ucieczki od życia w uzależnienia.
Tę pouczającą sztukę powinni obej-
rzeć wszyscy młodzi ludzie i ich ro-
dzice. 

Młodzi aktorzy zagrali doskonale,
jak profesjonaliści, co potwierdziła
owacja widzów na stojąco oraz dysku-

sja po spektaklu. Sztukę   w reżyserii
Alicji Balcerzak i w wykonaniu  mło-
dych artystów śmiało można wysta-
wiać w dużych teatrach. 

Obsada: Julia Dziemiańczyk, Ali-
cja Frejnagiel, Krystian Hałat, Nata-
lia Olak, Tomasz Stangryciuk, Kami-
la Wojciechowska, Aleksandra Ży-
wuszko. Charakteryzacja – Julia
Dziemiańczyk, Obsługa techniczna
Marcin Cichocki i Robert Gorgol.
Twórcy plakatu Tomasz Cieślik i Ju-
lia Kieżel.

*   *   *
„Między nami dobrze” powstało na

podstawie dramatu D. Masłowskiej.
Spektakl adresowany do młodzieży
powyżej 14. roku życia.  

Przekorny język zaczerpnięty sze-
rokimi garściami z codzienności cha-
rakteryzuje tę pisarkę. Służy on
głębokiemu ukazaniu rzeczywistości

w krzywym zwierciadle tragikomedii.
Spektakl nikogo nie obraża, a jedynie
uwypukla przez kontrast, naszym
zdaniem, uniwersalne ludzkie warto-
ści. Które dla kogo – to państwo sami
zdecydujecie. Dialog międzypokole-
niowy jest prawie niemożliwy. Jeszcze
trudniejszy jest dialog między świa-
tem celebrytów, mediów, pracowni-
ków korporacji a światem zwyczajne-
go szarego człowieka. Masłowska jest
mistrzynią wychwytywania nieoczy-
wistych związków między słowami 
i karykaturowaniem języka potoczne-
go ale bez szyderstwa. Tragikomedia
mówi o nas Polakach i wpisuje się 
w ogólnonarodową dyskusję na temat
patriotyzmu i kosmopolityzmu. 

Obsada: Agnieszka Kostrzewińska,
Magda Lokś, Natalia Olak, Mariola
Rachwalska, Anna Stefaniak, Tomasz
Cieślik, Krystian Hałat, Wojciech Kra-
kowiak, Dawid Piekarski.

Dwie premiery w jednym miesiącu. Brawo!

Alibi na dobrą sztukę 
14 stycznia, w sali kina Bajka  w Darłowie „Teatr Alibi” zaprezentował premierę „Snów”. Kilka
dni później na scenie wystawiono sztukę „Między nami dobrze jest”. Oba spektakle
wyreżyserowała Alicja Balcerzak.
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PrzyPominamy, że 1 lutego, w Piątek,
można bezpłatnie oddać świąteczną choinkę, po zgło-

szeniu telefonicznym (dzień wcześniej) pod nr tel. 94-314-
2611 lub osobiście dostarczyć do punktu Selektywnej zbiorki
Odpadów Komunalnych (pSzOK) przy ul. Chopina 61 
w Darłowie (wtorki i soboty w godz. 10-18).

k
oszty gospodarowania odpada-
mi komunalnymi rosną coraz

bardziej. Głównymi czynnikami wpły-
wającymi na ich wzrost są między in-
nymi: podwyżka opłat za zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych w Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, wzrost mini-
malnego wynagrodzenia, skokowy
wzrost cen paliw, a także zwiększona
produkcja odpadów przez mieszka-
ńców. Co więcej, na podwyżki wpływa
także zaopatrywanie mieszkańców
przez Miasto w worki do segregacji
odpadów, gdyż z roku na rok znacząco
zwiększa się zapotrzebowanie na ich
ilość.

Od 3 lat w naszym mieście nie
było podwyżek opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

W 2016 r., kiedy po raz pierwszy
zmieniała się stawka opłaty (wó-
wczas tylko za odpady niesegregowa-
ne) koszt zagospodarowania odpa-
dów komunalnych zmieszanych za 
1 tonę wynosił 279,72 zł, od stycznia
2019 r. Miasto Darłowo zapłacić musi
334,69 zł. Jest to potężny wzrost 
o 55,00 zł na każdej tonie (mieszka-
ńcy w 2018 r. wyprodukowali około
5.000 ton odpadów zmieszanych).
Więcej za zagospodarowanie zapłaci-
my także za odpady segregowane, ta-
kie jak tworzywa sztuczne, opakowa-
nia z papieru i tektury, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szkła, zużyte opony, zmieszane odpa-
dy z budowy czy leki, a także za zago-
spodarowanie odpadów wielkogaba-
rytowych. Prognozuje się, iż samo za-

gospodarowanie odpadów komunal-
nych wyniesie nas o 350.000,00 zł
więcej. Zaznaczyć należy, że ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach narzuca gminie koniecz-
ność bilansowania systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi to
znaczy, że wysokość wpłat mieszka-
ńców musi być taka sama jak wydatki
na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów.

Podwyżki związane z zagospoda-
rowaniem odpadów są ogólnopolską
tendencją, która większość gmin
zmusza do weryfikacji swoich stawek. 

Na szczęście w przypadku zmiany
cen nie jest konieczne ponownie skła-
danie deklaracji. Do każdego mieszka-
ńca zostanie wysłane nowe zawiado-
mienie o wysokości opłaty.

Klub będzie występował pod nową
nazwą: Akademia Sportu Kimura 
– wyjaśnia Sylwester Kowalski: Jest
to efekt znacznego rozbudowania ro-
dzajów trenowanych sztuk walki. 

Obecnie w klubie istnieją trzy sek-
cje: Oyama Karate, brazylijskie jiu-jit-
su i trening funkcjonalny (na bazie
cross fit).

Klub istnieje od prawie 25 lat, 
w większości bazował na karate, ale
były elementy boksu, kick – boxing,
samoobrony. W tej chwili skupia się
na tych trzech elementach.

Znika Oyama, zastępuje je Kimura,
a to oznacza więcej podopiecznych,
więcej rodzajów sztuk walki, więcej
zdrowia.

oyama = Kimura 

P
rzed ostatnią rundą rozgrywek
w zachodniopomorskiej lidze

piłki siatkowej chłopców kadeci KS
Stoczni M&W Darłowo byli na czele
tabeli. Jest to dobra wiadomość przed
zbliżającym się finałem tych rozgry-
wek, który odbędzie się w dniach 15 –
17 luty. Klub stara się o organizację
tego finału.

Kadra zawodnicza w składzie: tre-
ner Andrzej Łuczków, zawodnicy:
Aleksander Bednarczyk, Jakub Błasz-
czyk, Jakub Chmielewski, Krzysztof

Ciszek, Oskar Duda, Kamil Jędrasz-
czyk, Łukasz Krakowiak, Iwo Kuzem-
czak, Sebastian Lech, Błażej Leissa,
Dominik Lichocki, Jakub Pacuła, Ga-

briel Podlasiewski, Wojciech Sobieraj,
Jakub Surdel, Maciej Zbrojewski roze-
gra ostatnią kolejkę grając z lokal-
nym przeciwnikiem Delfinem Darło-
wo.

Natomiast szkoleniowo traktują
ligę młodzicy Stoczni. Jest to zespół
złożony z chłopców rocznika 2006 
i młodszych, którzy mają za zadanie
ogrywać się rywalizując ze starszymi
rocznikami. Osiąganie sukcesów w tej
kategorii wiekowej mają jeszcze przed
sobą.

kadeci kS Stoczni m&W darłowo 

Liderzy rozgryweK 

P
rogram szkolenia obejmował
takie sztuki walki jak: ashi-
hara karate, ju jitsu, grap-

pling, kick-boxing, kobudo oraz mod-
ne w ostatnim czasie – MMA. Zajęcia
prowadzi doświadczony instruktor
sportu karate i ju jitsu – Dariusz Wi-
niarski (6 dan – karate, 5 dan – ju jitsu
oraz 2 dan – kobudo), który jest także
głównym szkoleniowcem Polskiej Or-
ganizacji Ashihara Karate. 

Pod patronatem Polskiej Federacji
Sztuk Walki i Sportów Obronnych klub
zorganizował sześć zawodów w tym
Puchar i Mistrzostwa Pomorza, 
w których startowali zawodnicy Ashi-
hara Karate oraz innych stylów walki 
i organizacji. Dobrym wynikiem za-
kończył się także start ekipy z Darłowa
w Pucharze Europy w Sztukach Walki
w Żywcu – zdobytych 5 medali, w Za-
chodniopomorskiej Olimpiadzie Kara-
te w Wolinie – zdobytych 6 medali, 
w Ogólnopolskim Młodzieżowym 
Turnieju Shinkyokushin Karate 
w Choszcznie – zdobyte 2 medale oraz
na XIV Ogólnopolskim Pucharze Pod-
beskidzia w Żywcu – zdobyte 4 medale. 

Zawodnicy Klubu Ashihara Karate
i Ju Jitsu w 2018 roku startując w 10
zawodach zdobyli 39 złotych medali,

46 srebrnych i 37 brązowych (łącznie
122 medale). Drużynowo klub z Darło-
wa czterokrotnie zajął pierwsze miej-

sce i dwa razy drugie miejsce. Trzeba
także dodać, że w dniach 20-28 sierp-
nia 2018 r. w Darłowie odbył się XXI

Otwarty Letni Obóz Polskiej Organi-
zacji Ashihara Karate. Wszystkie or-
ganizowane przez nas imprezy w 2018
roku były dofinansowane z dotacji 
z Urzędu Miasta Darłowo. 

W 2019 roku klub planuje także 
organizację wielu imprez sztuk walki
w Darłowie przy współpracy z Polską
Organizacją Ashihara Karate, Polską
Federacją Sztuk Walki i Sportów
Obronnych, Polskim Związkiem Ju 
Jitsu, Urzędem Miasta Darłowo i Cen-
trum Sportowym Herkules.

Rok darłowskich karateków 
Miniony rok w darłowskim Klubie Ashihara Karate i Ju Jitsu wypełniony był licznymi szkoleniami, obozami, zawodami 
i egzaminami na stopnie szkoleniowe. W zajęciach brała udział liczna grupa zawodników w wieku od 5 do 53 lat 
z Darłowa, Zakrzewa, Sińczycy, Sęczkowa, Jeżyczek, Iwięcina, Domasłowic i Dobiesławia.

sTronę sporTową redaguje 

andrZej rachwalski

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konieczna zmiana stawKi 

Trzech reprezentantów klubu: Damian Kurpiewski, Tomasz Bartczak i Marcel Jani-

szewski. Do grona zawodników należą jeszcze: Roksana Jacyszyn, Natalia Wie-

czorek i Maciej Urban.

informAcjA

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

UWAGA

Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu 
w Darłowie zaprasza na treningi 
w Centrum Sportowym Herkules 
ul. Wieniawskiego 10A-14B. 
Zajęcia dla młodszych dzieci: 
poniedziałki i środy godz. 17.20. 
Treningi dla starszych dzieci, młodzieży 
i dorosłych: poniedziałki, środy, piątki 
godz. 18.00. 

Więcej informacji o klubie 
na stronie: 
www.ashihara-karate.afr.pl

Oddaj chOinkę za darmO
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stRoNę sPoRtową ReDaGuje 
aNDRzej Rachwalski

styczeń to dla zawodni-
czek klubu pracowity okres.

większość młodszej grupy
przygotowuje się do nowego

sezonu na miejscu trenując 
5 razy w tygodniu, a trzon
ekipy przygotowuje się do
Pucharów Świata w kolar-

stwie torowym w kadrze na-
rodowej.

D
aria i Wiktoria Pikulik do po-
łowy stycznia przebywały na

zgrupowaniu kadry średniego dy-
stansu na Teneryfie, gdzie przygoto-
wują się do Pucharu Świata w kolar-
stwie torowym. Daria w styczniu wy-
startowała w Pucharze Świata 
w Cambridge w Nowej Zelandii, zaś
Wiktoria w Pucharze Świata w Hong
Kongu. 

Marlena Karwacka, specjalizująca
się w konkurencjach sprinterskich,
przygotowuje sie na torze kolarskim
w Pruszkowie i wystąpi w obu Pucha-
rach Świata. Trzeba podkreślić, że są
to bardzo ważne imprezy kwalifiku-
jące do torowych Mistrzostw Świata,
które w tym roku odbędą się w Polsce
na pruszkowskim torze w dniach
27.02-3.03. Co ważniejsze, są to też
kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich

w Tokio 2020, o które nasze zawod-
niczki się starają.

Na przełomie stycznia i lutego od-
bywają się zawody torowe UCI 1 kat. 
w belgijskim Gent, gdzie w barwach
reprezentacji Polski powinny wysta-
pić Marta Jaskulska w kat. do 23 lat 
i Nikola Wielowska w kat. juniorek.

Dwie nasze młode sprinterki, me-
dalistki torowych Mistrzostw Świata,
Nikola Sibiak i Nikola Seremak 
w pierwszej połowie lutego będą się

przygotowywać do nowego sezonu na
zgrupowaniu Kadry Polski na prusz-
kowskim velodromie, a reszta młod-
szych zawodniczek na zgrupowaniu
kondycyjnym w Bornem Sulinowie.

W klubie cały czas prowadzone są
nabory do szkółki kolarskiej, gdzie 
zapraszamy dzieci w wieku od 11 lat 
– treningi prowadzi trener Piotr Cha-
tłas, oraz do grupy młodziczek i ju-
niorki młodszej – gdzie treningi pro-
wadzi trener Artur Szarycz.

BCM Nowatex Ziemia Darłowska

ZawodnicZKi trenują

Na sesji Rady Miejskiej,
27 grudnia 2018, eugeniusz

adamów prezes klubu 
kolarskiego BcM Nowatex
ziemia Darłowska poinfor-
mował, że w 2018 roku na

darłowskie kolarstwo
miasto Darłowo przeka-

zało jedynie 26 tysięcy 
złotych. Po dokładnym

sprawdzeniu okazuje się,
że kwota ta jest prawie

dwukrotnie większa. 

K
lub Kolarski BCM Nowatex
Ziemia Darłowska, jako

główną dotację 26 000 zł – otrzy-
mał na realizację zadania: „Wspie-
ranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu poprzez kolar-
stwo”. 

Następnie w trybie pozakon-
kursowym otrzymał w czerwcu
2018 dotację w kwocie 4500 złotych
na organizację imprezy V Ogólno-
polskie Kryterium Kolarskie o Pu-
char Burmistrza Miasta Darłowo.

Uwzględniając wyniki osiągnię-

te przez darłowskie kolarki na are-
nie krajowej i zagranicznej, po za-
opiniowaniu wniosków przez Miej-
ską Radę Sportu w roku 2018, dar-
łowski samorząd wypłacił im z ka-
sy miasta 5 stypendiów i 12 nagród
na łączną sumę 15.100 złotych.

Ponadto dla Fundacji Rozwoju
Sportowego Dzieci i Młodzieży za-
rejestrowanej w KRS, a mającej swą
siedzibę w Darłowie przy ul. Pocz-
towej 24 przekazał dotację w kwo-
cie 4500 zł na prowadzenie szkole-
nia sportowego dla najmłodszych 
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Kolarstwa na rok 2018 
– I etap „Szkółka Kolarska”. Preze-
sem zarządu tej Fundacji jest Euge-
niusz Adamów, a wiceprezesem za-
rządu jego syn Marcin Adamów. 

Reasumując wydatki miasta na
wspomaganie Klubu Kolarskiego 
i szkolenie darłowskich kolarek 
w roku 2018 poniesiono wydatki na
łączną sumę w wysokości 50.100
złotych.

Przy okazji darłowskim kolar-
kom i działaczom na rzecz tego
sportu w Nowym Roku 2019 życzy-
my dalszych sukcesów.

Kolarstwo

50 tysięcy złotych 

na kolarstwo

– Za nami runda jesienna sezo-
nu 2018/2019. Jak oceniasz 
wynik drużyny, która aktualnie
znajduje się na 3 miejscu w ligo-
wej tabeli ze stratą 3 punktów do
liderujących Błoni Barwice oraz
Lecha Czaplinek. Czy jesteś 
w pełni zadowolony z zakończo-
nej rundy ?

– Trzecie miejsce po pierwszej
rundzie to bardzo wysoka lokata i do-
bra pozycja przed rundą rewanżową.
Przed sezonem zakładaliśmy, że chce-
my być w pierwszej szóstce i ten cel 
z nawiązką został osiągnięty. Jesteś-
my szczęśliwi i zadowoleni, że udało
nam się to osiągnąć w bardzo dobrym
stylu. Nasza gra mogła się podobać. 

– Jak z perspektywy czasu oce-
niasz decyzję o rozgrywaniu 
w okresie przygotowawczym
meczy na wyjazdach co zakoń-
czyło się ujemnym bilansem 
(3 porażki w 5 meczach)?

– Wyniki przed sezonem nie miały

znaczenia, mieliśmy swój cel, żeby
grać na wyjazdach i to zaprocentowa-
ło w lidze.

– Przed sezonem ze składu dru-
żyny ubyli Marcin Kotas oraz
Paweł Krawczyk. Jaki wpływ na
drużynę miały te ubytki i czy
pojawienie się w drużynie Kami-
la Bazylego, Kamila Michalskie-
go, Kacpra Kucharskiego oraz
Tobiasza Basałaja w pełni zre-
kompensowały straty? 

– Nie wznowił jeszcze treningów
Remigiusz Wiernicki i Krzysztof Ja-
siewicz, więc czterech doświadczo-
nych zawodników. Bardzo żałuję ich
decyzji bo tego doświadczenia w nie-
których meczach zabrakło. Przyszli
młodzi, zdeterminowani, ambitni 
i z ich postawy jestem bardzo zadowo-
lony, choć możliwości mają dużo więk-
sze i liczę że ich talent się rozwinie. 

– Porażka w Człopie, remisy 
w Krosinie czy też z Czaplin-
kiem, Kotwicą II Kołobrzeg,

Astrą Ustronie Morskie, Wieżą
Postomino w Darłowie? Których
straconych punktów żal najbar-
dziej?

– Na pewno mogliśmy tej porażki
uniknąć, szczególnie bolą remisy 
z Astrą, Wieżą i w Krosinie gdzie byli-
śmy zespołem zdecydowanie lepszym
i byliśmy blisko zwycięstwa. 

– Który z meczy Darłovii był
najlepszy w jej wykonaniu, 
a który znalazł się na przeciwle-
głym biegunie? 

– W całej rundzie jesiennej pre-
zentowaliśmy równa formę, ale nale-
ży wyróżnić mecz ze Sławą i Barwica-
mi. W tych meczach było widać naszą
filozofię gry i charakter drużyny.
Taką Darłovię chcę oglądać na wiosnę
w każdym meczu. 

– Która z formacji według Ciebie
spełniła pokładane oczekiwania,
a która wymaga wzmocnień lub
uzupełnień przed startem kolej-
nej rundy? 

– Na boisku tworzymy zespół,
który w każdym meczu skupiony jest
na pracy, którą trzeba wykonać żeby
osiągnąć sukces. Formacje czy po-
szczególni zawodnicy są odpowie-
dzialni za swoje zadania. Nie będę ni-
kogo wyróżniał, ponieważ jak już
wspomniałem drużyna grała równo
na dobrym poziomie. 

– Jak oceniasz szanse Darłovii
na kolejną rundę i jakie cele sta-
wiasz przed swoją drużyną? Kto
w twojej opinii powinien wal-
czyć o dwa miejsca premiowane
awansem do IV ligi?

– Nie ukrywam, że naszym celem
jest awans do 4 ligi. Nie będzie to ła-
twe zadanie, jest kilka zespołów, które
chcą tego co my. Mam swoje pomysły
na wzmocnienie rywalizacji w zespo-
le. Cały czas robimy postęp, nasza or-
ganizacja gry jest na coraz lepszym
poziomie, pracujemy ciężko na tre-
ningach, więc mam nadzieje że na
wiosnę Darłovia będzie jeszcze lep-
szym zespołem. Drużyna w dalszym
ciągu rywalizuje w rozgrywkach
Okręgowego Pucharu Polski, a kolej-
nym rywalem już na wiosnę będzie
czwartoligowy Rasel Dygowo. 

– Czym dla ciebie i drużyny są te
rozgrywki ? 

– Puchar Polski jest dla nas bardzo
ważny. Na tym etapie rywalizujemy 
z drużynami, które grają w wyższej 
lidze i mamy możliwość sprawdzenia
się. Rasel Dygowa jest mocnym zespo-
łem, ale postaramy się o niespodzian-
kę. 

– Na kiedy planowana jest inau-
guracja przygotowań i czy nale-
ży spodziewać się zmian w ka-
drze? 

– Okres przygotowawczy zaczyna-
my 15 stycznia. Nasz mikro cykl
będzie wyglądał podobnie jak w okre-
sie startowym, dwa treningi w tygo-
dniu plus mecz kontrolny w weekend.
Chcemy zespół wzmocnić trzema,
czterema zawodnikami. Jesteśmy po
wstępnych rozmowach z zawodnika-
mi, którzy wyrazili chęć gry w Darło-
wie. Cały czas mam nadzieje na po-

wrót do zespołu zawodników, którzy
zrobili sobie półroczną przerwę, a są
naszymi zawodnikami. 

Rozmawiał: 
Tomasz szopiński (mks)

Dobra gra
Rozmowa z trenerem Darłovii, Mateuszem Kaźmierczakiem:

Dwa łyki statystyki
Podsumowanie staty-
styczne rundy jesiennej:

strzelcy bramek: 22 – wiktor sawicki, 7 –
Bartosz Dywan, 4 – kamil Bazyli, Daniel
wólkiewicz, 3 – kamil włodarczyk, artur
Maciąg, 2 – artur Fryś, konrad Rokicki 1 –
kamil Michalski, tobiasz Basałaj, kacper
kucharski, Błażej idasiak 
asysty: 7 – wiktor sawicki, 5 – kamil Bazyli,
Daniel wólkiewicz, 4 – kamil Michalski, 3 –
konrad Rokicki, 2 – tobiasz Basałaj, kamil
włodarczyk, Bartosz Dywan, łukasz
szczerba, 1 – artur Fryś, Błażej idasiak, Bar-
tłomiej Nowak, tomasz szopiński.
klasyfikacja kanadyjska: 29 – wiktor sa-
wicki (22+7), 9 – Bartosz Dywan (7+2), kamil
Bazyli (4+5), Daniel wólkiewicz (4+5), 5 –
kamil włodarczyk (3+2), konrad Rokicki
(2+3), kamil Michalski (1+4), 3 – artur Fryś
(2+1), artur Maciąg (3+0), tobiasz Basałaj
(1+2), 2 – Błażej idasiak (1+1), łukasz
szczerba (0+2), 1 – kacper kucharski (1+0),
Bartłomiej Nowak (0+1), tomasz szopiński
(0+1)
kartki: czeRwoNe: 1 – artur Śpiewak,
żółte: 4 – łukasz szczerba, 3 – Bartłomiej
Nowak, tomasz szopiński, 2 – konrad Ro-
kicki, kamil włodarczyk, artur Fryś, Bar-
tosz Dywan, Marcin łańko, 1 – kamil Bazyli,
kamil Michalski, artur Śpiewak, Błażej ida-
siak, kacper kucharski, artur Maciąg,
wiktor sawicki.
MiNuty Na Boisku (maksymalnie 1440):
1440 minut Daniel wólkiewicz, 1350 – Bar-
tłomiej Nowak, 1335 – kamil włodarczyk,
1330 – Bartosz Dywan, 1300 – artur
Śpiewak, 1298 – wiktor sawicki, 1290 – to-
masz szopiński, 1180 – kamil Bazyli, 1129 –
łukasz szczerba, 1098 – artur Fryś, 1021 –
kamil Michalski, 950 – konrad Rokicki, 538
– Błażej idasiak, 260 – Marcin łańko, 244 –
artur Maciąg, 174 – Grzegorz Prędki, 166 –
tobiasz Basałaj, 97 – kacper kucharski.



wydarzeNia
Styczeń 2019 r. Nr 1 (163)WiadomościWiadomości 13

DarłOWO za pół ceny
Z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy do wiosennej edycji
akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, która od-
będzie się w dniach 15-17 marca 2019 roku! Korzyści przewyższają koszty!

Jak wynika z doświadczeń przeprowadzonych akcji promocyjnych, tu-
ryści nabywający usługi turystyczne w weekendy za pół ceny, zachęceni ofertą,
kupują je częściej, już jako regularni klienci. Również z ankiet przeprowadzo-
nych po ostatniej, jesiennej edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND
ZA PÓŁ CENY wiemy , że w większości przedsiębiorstw odnotowano zwięk-
szenie ruchu gości, w porównaniu z innymi weekendami w analogicznym
okresie. Więcej ofert, więcej turystów, więcej korzyści!

zBierać BurszTyn każDy mOże 
Informujemy, że od 2019 roku nie będzie wymagane uzyskiwanie pisemnego
zezwolenia Urzędu Morskiego w Słupsku na zbieranie bursztynu, przy za-
chowaniu zasad:

– obszar poszukiwań bursztynu to wyłącznie plaża i płytkie podbrzeże (nie
wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach oraz na terenie Słowińskiego Parku
Narodowego),

– zbieranie bursztynu może być wykonywane tylko w sposób ręczny – nie-
przemysłowy (niedopuszczalne jest stosowanie narzędzi typu sita, motopompy,
płuczki itp., czy sprzęt i maszyny do prac ziemnych),

– zbieranie bursztynu można wykonywać tylko w sposób nieuciążliwy dla pla-
żowiczów.

W OBiekTyWie

Dzikie 

Wysypiska

Prawdziwą plagą stały się
dzikie wysypiska w lasach 
otaczających miasta i pobliskie
wioski. Dlatego apelujemy 
do mieszkańców, żeby nie wy-
wozili tam śmieci. Straż
Miejska i Gminna ostrzega, że
sprawcom grożą surowe kary.
Osoby zaśmiecające lasy muszą
się liczyć z poważnymi konse-
kwencjami finansowymi i kar-
nymi. Mogą też odpowiedzieć
za to przed sądem. W takich
przypadkach grożą im wysokie
grzywny.
Telefon do Straży Miejskiej 
w Darłowie (94 314 3497, 
od pon. do pt., w godz. 7:00-
22:00).

Urząd Morski w Słupsku
ostatecznie policzył straty

wynikłe podczas ostatniego
sztormu. W sumie jest to

około 12 milionów złotych.
Jakie strtay poniosło 

Darłowo? 

OOW Darłowo straty na ponad
2,583 mln zł – uszkodzony wał wydmo-
wy, płotki zwykłe, wyłożenie wydmy
chrustem, zatrawienie, zniszczony re-
fulat, 60 wywrotów drzew, zniszczone
3 zjazdy. Pracownicy Urzędu Morskie-
go w Słupsku już przystąpili do prac
porządkowych oraz naprawczych.

Milionowe straty
po sztormie

Duże i prestiżowe wyda-
rzenie branży turystycznej,

którego jubileuszowa, 
dziesiąta już edycja, odbędzie

się 29 marca 2019 roku 
w siedzibie Europejskiego

Centrum Solidarności 
w Gdańsku. 

T
o największe wydarzenie tego
typu na Pomorzu, z progra-

mem pełnym zajęć i warsztatów, 
koncentrujących się na przekazaniu
ważnej i praktycznej wiedzy. 

NTT to konferencja, która na stałe
już wpisała się w kalendarz ważnych
wydarzeń turystycznych na mapie
naszego kraju. Jest to spotkanie, 
w którym udział bierze ok. 500 osób 
z branży turystycznej. W jego ramach

odbywają się m.in. prelekcje, panele,
warsztaty i wykłady, prowadzone
przez najlepszych w swoich dziedzi-
nach specjalistów z Polski i zagranicy.

– Wydarzenie koncentruje się
przede wszystkim na najnowszych
trendach, jakie w danym roku wy-
stępują w branży turystycznej. Konfe-
rencja stwarza możliwość poznania
nowoczesnych rozwiązań oraz nie-
sztampowych akcji i pomysłów, które
pozwalają wygenerować jeszcze więk-
szy ruch turystyczny oraz lepiej ob-
sługiwać gości. Uzyskane w ten spo-
sób informacje są z powodzeniem 
wykorzystywane przez podmioty
działające w turystyce (hotele, restau-
ratorzy, touroperatorzy itp.) – za-
chęca pochodzący z Darłowa) Łukasz
Wysocki, prezes Gdańskiej Organiza-
cji Turystycznej.

Nowe trendy w turystyce Światełko
dla Pawła 
W

ieczorem, 20 stycznia 2019
roku na Rynku Miejskim 

w Darłowie zgromadzili się mieszkań-
cy Darłowa i odpalili swoje światełko
do nieba dla Pawła Adamowicza. Był
to gest solidarności z Gdańskiem, 
w dokładnie tydzień od tragicznych
wydarzeń. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy
Darłowa zareagowali na zaproszenie
– apel, który w mediach społeczno-
ściowych zamieścili tutejsi wolonta-
riusze WOŚP.

Ciepły gest, tysiąc światełek i…
„The Sound of Silence”…

B
ył to ostatni etap zadania. 
W ramach tego projektu
oprócz wykorzystania daw-

nej, ale zmodernizowanej konstrukcji
„Kładki kutrowskiej” wykonano m.in.
podpory, podjazdy, barierki czyniąc ją
przyjazną dla osób niepełnospraw-
nych. Dodatkowo kładkę podświetlo-
no wykorzystując technologię LED. 

Wcześniej na Wyspie dokonano
licznych nowych nasadzeń drzew 
i krzewów oraz wyposażono w ele-
menty małej architektury jak np. rzeź-
by ryb jakie można złowić w rzece
Wieprzy i Kanale Młyńskim otacza-
jących tę śródrzeczną wyspę, tablice 
o tematyce podkreślającej walory sa-
mej wyspy i otaczającej ją wód. Po-
nadto w dwóch miejscach zamonto-
wano lunety obserwacyjne, przez
które możemy obserwować malowni-
cze widoki nad Wieprzą lub życie ka-
czek i innych ptaków odwiedzających
wyspę. Dzięki tym i wcześniejszym
inwestycjom takim jak np. aleja wokół
wyspy, plac zabaw dla dzieci, toaleta
czy zespół urządzeń do rekreacji Wy-

spa Łososiowa stała się miejscem re-
kreacji i wypoczynku oraz przyrodni-
czą atrakcją nr 1.

Inwestycję zrealizowano kosztem
3,15 mln zł. Ponad połowa kosztów, bo
1,65 mln zł została pokryta w postaci
dofinansowania z Funduszy Europej-
skich poprzez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskie-
go.

Projekt został realizowany w ra-
mach działania 4.9 Rozwój zasobów
endogenicznych – infrastruktura tu-
rystyki aktywnej będącej produktem
turystycznym, służącego realizacji ce-
lów Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2014-2020.

Oba brzegi pOłączOne 
23 grudnia 2018 przekazano do użytku kładkę dla pieszych i rowerzystów przerzuconą w Darłowie przez
rzekę Wieprzę. łączy ona Wyspę łososiową z ulicą Witolda Lutosławskiego i Fryderyka chopina. 

Uwaga! wandale!

Niestety wystarczyło kilka dni, aby nieznani sprawcy 
dali znać o sobie i zepsuli widok oraz efekt świeżości 
wulgarnymi napisami na murze. Trwa ustalanie sprawcy. 

Konferencja rekomendowana przez Biuro Promocji
Miasta Darłowa – potrójnego zwycięzcy Tourism Trends
Adwords 2017.

Fot. G. Wandas
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KalejdosKop 2018 roKu 
Styczeń 

W
ybito medal upamiętniający 400 lat mennicy książęcej 

w Darłowie. Awers medalu przedstawia panoramę miasta
Darłowa 1618 r. wg mapy Księstwa Pomorskiego E. Lubinusa. Re-
wers natomiast obrazuje grosza księcia Bogusława XIV wybitego
w Darłowie w 1618 r. Wyemitowali go członkowie Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego w Koszalinie.

Luty

XII
już z kolei Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospi-

cyjno-Opiekuńczego im. Biskupa Czesława Domina 

w Darłowie zorganizowany przez Fundację Charytatywną „Morze
Miłości” kierowaną przez Joannę Klimowicz przyniósł dochód prawie
60 tys. złotych w całości przekazany dla hospicjum.

Zarząd Fundacji Charytatywnej Morze Miłości. 

Marzec

W
Pałacu Bursztynowym w Strzekęcinie odbyła się uroczysta
gala Plebiscytu Osobowości roku 2017 Pomorza Środko-

wego zorganizowanego przez Głos Koszaliński. Laury m.in.
wręczono trójce liderów z Darłowa: Leszek Klin – biznesmen, wła-
ściciel Fabryki Domów Mobilnych LARK (w kategorii lider regio-
nalny). Daniel Frącz – pracownik darłowskiego Biura Promocji 
i Komunikacji Społecznej w kategorii kultura i sport – za promocję
miasta króla Eryka oraz organizację wielu imprez w tym: Letniego
Sylwestra, FireShow i muzyczny projekt Rap Piwnica. Magda

Burduk – szefowa darłowskiej promocji w kategorii działalność 
charytatywna i społeczna – za szereg inicjatyw oraz wkład 
w darłowski Festiwal Media i Sztuka. 

Kwiecień

K
ontynuowano wydawanie przez Urząd Miejski Darłowskiej
Karty Seniora i Kart Dużej Rodziny. Do stycznia 2019 wydano

960 Darłowskich Kart Seniora (osób w wieku 60+) zamieszkałych
na stałe w Darłowie. W tym samym czasie wydano darłowianom
447 Kart Dużej Rodziny.

Maj

P
ark na Wyspie Łososiowej w Darłowie wzbogacił się o ko-

lekcję rzeźb rybackich dłuta artysty Tadeusza Koniecz-

nego. Galeria Rzeźby Plenerowej powstała dzięki wsparciu finan-
sowemu przez Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, prezentuje wielkie fi-
gury: ryb jakie żyją w Wieprzy, jak np. trocie, łososie, leszcze,
pstrągi, płocie, węgorze, okonie, jazie oraz postacie rybaków.

czerwiec

Z
agospodarowano zdegradowany teren pomiędzy ulicami Trau-
gutta, Rzemieślniczą i rzeką Wieprzą i zbudowano na nim 

piękny park rekreacyjny. Zazieleniono cały teren o powierzchni
blisko 4000 m kw. i zbudowano: plac zabaw, ciąg pieszy, ścieżkę
spacerową, plac wypoczynkowy, palenisko z gabionami, oświetlono
cały obszar oraz nieco wcześniej zamontowano urządzenia do ćwi-
czeń dla dorosłych typu street workout. 

Lipiec

N
a początku lipca, podczas 8. edycji Festiwalu Media i Sztuka

w Darłowie doszło do ponad 50. wydarzeń artystycznych 
i faktów kulturalnych, w których udział wzięło blisko sześćdziesię-
ciu nie licząc muzyków orkiestry symfonicznej Filharmonii Kosza-
lińskiej, wybitnych: pisarzy, przedstawicieli kultury i sztuki me-
diów i polityki, a także sportu. Z drugiej strony uczestniczyły tłumy
publiczności, szacowane łącznie na ponad 15 000 osób. Bezpo-
średnie spotkania, występy, projekcje filmowe, wystawy i inne
wydarzenia jak np. „Szkło Kontaktowe”, Drugie Śniadanie 
Mistrzów czy koncert Patrycji Markowskiej, odbywały się w kilku
miejscach nadmorskiego kurortu. W każdym z nich jego uczestnicy
mieli możliwość zadania pytań i usłyszenia osobistych odpowiedzi
z pierwszej ręki. Tłumy mieszkańców Darłowa i turystów przy-

było i aktywnie uczestniczyło w spotkaniu z Lechem Wałęsą

byłym prezydentem RP i legendą „Solidarności” – Hono-

rowym Obywatelem Miasta Darłowa poprowadzonym przez Ce-
zarego Łazarewicza i Ewę Winnicką. Festiwalowi Media i Sztuka to-
warzyszy sprzedaż najnowszych książek autorów biorących udział
w spotkaniach, co umożliwia uzyskanie osobistych dedykacji. 
Kolejna 9. edycja Festiwalu Media i Sztuka odbędzie się w dniach
18-21 lipca 2019 r.

Sierpień

W
Darłowie przy zachodnim falochronie w miejscu niedozwo-
lonym do kąpieli które oznakowane jest czarnym punktem

i niedopuszczone nawet do wchodzenia do wody, troje rodze-
ństwa z Sulmierzyc porwała fala morska. Podczas szeroko prowa-
dzonej bardzo trudnej akcji ratunkowej na morzu udało się wydobyć
14-latka, ale niestety zmarł w szpitalu. Pozostałe ciała dzieci odna-
leziono po kliku dniach od utonięcia. 

wrzeSień

M
iasto Darłowo w ramach „Programu zwiększania dostęp-

ności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabi-

litacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców Miasta

Darłowo” pokryło darłowianom koszty rehabilitacji.
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Darłowski samorząd zafundował seniorom darmową rehabilitację.

 Całoroczny szynobus

D
zięki staraniom Arkadiusza Klimowicza – burmistrza Darłowa
i starosty Wojciecha Wiśniowskiego w Urzędzie Marszał-

kowskim przywrócono całoroczne połączenie kolejowe na trasie
Sławno – Darłowo – Sławno i dostosowano rozkład jazdy szynobusu
do potrzeb mieszkańców. Za jedyne 5 złotych za 24 minuty
można przejechać cała trasę Darłowa do Sławna.

Darłowo opiekuje sie maluchami

W
ogólnopolskim rankingu na tzw. „użłobkowienie”,
przeprowadzonym przez ekspertów pisma samo-

rządowego „Wspólnota”, miasto Darłowo w grupie mniej-
szych miast zdobyło srebrny medal. Wskaźnik użłobkowienia,
czyli odsetek dzieci w wieku 1 do 3 lat objętych opieką w Darłowie
jest bardzo wysoki i za rok 2016 wynosi 62,73. Większy jest jedynie
w Józefowie i wynosi 70,03. Dzieci w Darłowie mają zapewnioną
opiekę w trzech niepublicznych żłobkach: „Jacek i Agatka”, „Przed-
szkole i żłobek przy Szkole” i „Przedszkole i Żłobek Niepubliczny
„Promyczek”. Łącznie w tych trzech niepublicznych żłobkach jest 80
miejsc dla dzieciaków. Darłowski samorząd dofinansowuje po-
przez konkursy pobyt w żłobkach dla 40 dzieci. 

Kwota dotacji wynosi 650 złotych miesięcznie na dziecko i jest
ona jedną z najwyższych w naszym kraju.

PaźDziernik 2018

N
a XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowi-
cach Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa odebrał

dyplom za zdobycie V miejsca w rankingu Pisma Samorządu
Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwe-
stycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-
2017 w kategorii Małe Miasta. W poprzedniej kadencji darłowski sa-

morząd zrealizował inwestycje za 92,3 miliona złotych i pozyskał na
te cele z UE ponad 60 milionów zł. Średni poziom dofinansowania
przedsięwzięcia wynosił 65 procent. Słowa podziękowań należą się
wszystkim którzy się do tego przyczynili – podkreślał Arkadiusz Kli-
mowicz. 

Budżet Obywatelski

1369
mieszkańców Darłowa wzięło udział w głosowaniu
nad projektami do Budżetu Obywatelskiego na rok

2019. Wyniki są następujące:
I miejsce – „Zakup krzeseł dla ratowników na kąpieliska nad-

morskie” za kwotę 36 900,00 zł – oddanych głosów 694.
II miejsce – „Galeria Morska na falochronie wschodnim, jako

upamiętnienie zasłużonych ludzi morza oraz instytucji o charakterze
morskim” za kwotę 31 908,33 zł – oddanych głosów 645.

III miejsce – projekt „Przygotowanie terenu i projektu tech-
nicznego „Ławeczki –pomnika z Leopoldem Tyrmandem” za Bramą
Miejską, przy ul. o. D. Tynieckiego. Wartość projektu 40 000,00 zł,
a oddanych głosów 514.

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

V miejsce – „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego
5”. Teren ten znajduje się przed blokiem, w miejscu starego placu
zabaw. Koszt inwestycji to 40 000 zł. Na ten pomysł zagłosowało
486 darłowian.

Wybory samorządowe

M
iażdżące zwycięstwo burmistrza Arkadiusza Klimowicza już
w pierwszej turze. Państwowa Komisja Wyborcza po

sprawdzeniu ośmiu obwodów do głosowania w Darłowie na
kadencję 2018-2023 ogłosiła, że na kolejną kadencję wybrano
Arkadiusza Klimowicza.

Na jego kandydaturę oddano 4178 głosów, co stanowi 77,6
procent głosów ogółem. Na kontrkandydata na stanowisko bur-
mistrza głosowało 1206 osób, co stanowi 22,4% głosów. Bardzo
wysokie zwycięstwo w pierwszej turze to dowód zaufania do
osoby burmistrza a także ocena i uznanie dotychczasowej pracy
jako gospodarza miasta i jego całego zespołu. Również wszyscy
kandydaci na Radnych Rady Miejskiej w Darłowie wystawieni
przez KWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA zdecydowanie wygrali 
w swoich okręgach.

Nowa Rada Miejska na ósmą kadencję samorządu działa w na-

stępującym składzie: Czesław Woźniak – przewodniczący, Jerzy
Maciąg – wiceprzewodniczący oraz członkowie: Mirosław Jabłoński,
Zbigniew Grosz, Renata Potomska, Ewa Madalińska-Marciniak,
Krystyna Różańska, Andrzej Herdzik, Edward Ziółkowski, Bożena
Magier, Janusz Sokoliński, Dorota Podgórska, Roman Dudziński,
Krzysztof Cybulski – wszyscy są z KWW A. Klimowicza. 15. człon-
kiem Rady Miasta został Paweł Breszka.

Elżbieta Karlińska – dotychczasowa zastępczyni burmistrza 
Darłowa, w drodze wyborów samorządowych została radną Sej-
miku Województwa Zachodniopomorskiego. W Radzie Powiatu re-
prezentują nas – Tomasz Bobin (Przewodniczący Rady Powiatu),
Marek Szypulski i Daniel Frącz. Wojciech Wiśniowski ponownie zo-
stał Starostą Sławieńskim. 

inwestycje

K
ompleksowo przebudowano i zmodernizowano drogę
wojewódzką 203 na odcinku Darłowo-Cisowo. W Dar-

łowie przebudowany został kolejny odcinek ul. o. D. Tynieckiego
wraz z rondem, wychodzącej w kierunku Ustki. W obecności wi-
cemarszałka województwa zachodniopomorskiego Tomasza So-
bieraja, burmistrza Darłowa – Arkadiusza Klimowicza i dyrektora
ZZDW – Michała Zubera oraz przedstawicieli wykonawców oddano
zakończoną inwestycję do użytku 15 października 2018. Miasto
Darłowo sfinansowało koszt dokumentacji technicznej przebu-
dowy oraz partycypowało w kosztach budowy kwotą 509 tys. zł.

Zakończono budowę kładki przyrodniczej na wydmie
zachodniej w Darłowie. Ponad 600 metrów spacerowej prome-
nady z widokami na morze i plażę ciągnie się od terenu Hydrobu-
dowy do przejścia na plażę przy ul. Sosnowej. Ta proturystyczna 
inwestycja kosztowała miasto 3 038 100 zł, ale aż 55% kosztów 
(1 670 950 zł) zostało pokryte z Europejskiego Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś prioryte-
towa: Naturalne otoczenie człowieka. Działanie: Rozwój zasobów
endogenicznych – infrastruktura turystyki aktywnej będącej pro-
duktem turystycznym.

ListOPaD 2018

M
iasto zbudowało i zasiedliło w listopadzie 2018 dwa
wolnostojące, jednokondygnacyjne budynki socjalne,

położone w tym samym ciągu, co cztery poprzednie budynki
z wyjściem na ulicę Fryderyka Chopina. W każdym z budynków
znajdują się 4 rodzinne mieszkania. Mniejsze mają po 44,53, 
a większe 49,31 m kw. powierzchni użytkowej. Budynki są wypo-
sażone w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową,
grzewczą. Na jednym z budynków zamontowano zbiorczą antenę
satelitarną, a w każdym z nich jest wewnętrzna sieć internetowa.
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Wszystkie prace inwestycyjne pochłonęły ponad 1,8 mln złotych, 
z czego ponad 580 tys. zł pochodziło z dotacji Banku Gospodarstwa
Krajowego.

Darłowo w czasach Króla Eryka... 

t
o zrealizowany projekt dotyczący dwóch przedsięwzięć. Jedno
dotyczy przebudowy otoczenia Zamku Książąt Pomorskich, po-

legającej na budowie drewnianej kładki przez suchą fosę wraz z jej
odnowieniem, budową ścieżki od kładki do zamku, budowy placu
do organizacji imprez plenerowych oraz renowacją pozostałości
muru zamkowego. Drugie przedsięwzięcie dotyczy opracowania 
i aranżacji dziedzińca zamkowego tarasu, wieży, budowy szachul-
cowego kramu oraz zorganizowania nowoczesnej wystawy po-
święconej Erykowi Pomorskiemu władcy Skandynawii i księciu
Pomorza. Teraz odwiedzający darłowską XIV-wieczną warownię
naprawdę dowiedzą się jak wyglądało Darłowo i zamek w czasach
króla Eryka Pomorskiego oraz życie dworskie i miejskie. Na cele wy-
stawowe projektu powstałego z inicjatywy Arkadiusza Klimowicza
– burmistrza Darłowa przystosowano i wyposażono salę przyjęć,
wieżę, celę więzienną. Projekt przewiduje również utworzenie
grupy rekonstrukcyjnej. Koszt inwestycji to 1,4 mln. złotych. Projekt
„Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego był realizowany 
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020; Oś Priorytetowa: Naturalne otoczenie człowieka; Działanie:
Rozwój zasobów endogenicznych. 

Darłowo uczciło stulecie odzyskania Niepodległości: polonezem na

staromiejskim rynku, Biegiem Niepodległości i Uroczystą Biesiadą.

Darłowianki mistrzyniami świata 

W
Gdańsku w Hali Amber Expo w dniach 24 i 24 listopada
2018 odbyły się Mistrzostwa Świata Fitness Fit-Kids &

Fitness Aerobic oraz V Grand Prix Fitness. W zmaganiach brali
udział zawodnicy; Polski, Niemiec, Chorwacji, Węgier, Serbii, Bia-
łorusi, Cypru i Turcja. Każdy zawodnik prezentował indywidualną
choreografię, która zawierała elementy tańca, akrobatyki, gimna-
styki, fitnessu, figury siłowe. Reprezentantki darłowskiej Szkoły
Tańca Eweliny Nidzgorskiej S-TEN wywalczyły Mistrzostwo Świata
i złoty medal -Natalia Cichocka (lat 5); 1 miejsce MŚ – Hanna Choma
(lat 7); 1 miejsce duet Malwina, Martyna Szczygieł (lat 10); 2 miejsce
Amelia Perczak (lat 7); 2 miejsce Majka Stojewska (lat 8); 3 miejsce
Maria Kowalska (lat 5); 3 miejsce Hanna Szarejko (lat 10 ).Natomiast
w V Grand Prix Fitness: 1 miejsce Hanna Szarejko (lat 10); 2 miejsce
Amelia Perczak (lat 7); 2 miejsce Natalia Cichocka (lat 5); 2 miejsce
Majka Stojewska (lat 8); 3 miejsce Maria Kowalska (lat 5); 3 miejsce
Oliwia Jakubik (lat 7) 3 miejsce Anastazja Wac (lat 14). 

GruDziEń
Lifting przywrócił blask Fontannie 
z rybakiem

Z
udziałem konserwatora zabytków 18 grudnia 2018 doko-
nano odbioru prac renowacyjnych przy Fontanie z Ryba-

kiem.

Wyspę Łososiową połączono nowym 
mostem z ul. Lutosławskiego

N
a wigilijną gwiazdkę 23 grudnia 2018 przekazano do
użytku most z podjazdami dla pieszych i rowerzystów

przerzucony przez rzekę Wieprzę. Łączy on Wyspę Łoso-
siową z ul. W. Lutosławskiego i F. Chopina. Był to ostatni etap
zadania. Dzięki tym i wcześniejszym inwestycjom takim jak np. aleja
wokół wyspy, plac zabaw dla dzieci toaleta czy zespół urządzeń do
rekreacji Wyspa Łososiowa stała się miejscem spacerów i wypo-
czynku oraz przyrodniczą atrakcją nr 1. Inwestycję zrealizowano
kosztem 3,15 miliona złotych. Ponad połowa kosztów, bo 1,65 mln
złotych została pokryta w postaci dofinansowania z Funduszy 
Europejskich.

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja

2
grudnia 2018 roku, na Rynku w Darłowie odbyła się 10. Jubile-
uszowa Darłowska Laponia Świętego Mikołaja. Mikołaj 

do Darłowa przybył autem w stylu retro Alfa Romeo Nestor Baron.
Był specjalny tort, odśpiewano sto lat, rozlosowano MegaPaki,
była zagroda zwierzaków i dwie sceny muzyczne. Na jednej za-
prezentowały się dzieci i młodzież z darłowskich szkół i przedszkoli
– na drugiej odbył się koncert zespołu Golden Life. Mieszkańcy
miasta okazali się hojni. Padł nowy rekord – 22.409,36 zł.

W grudniu, w Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie

odbył się benefis Leszka Walkiewicza. Uroczystość wydana była 

z okazji 80-urodzin Jubilata.

Pasje po Horyzont

15
grudnia 2018 roku, w siedzibie Darłowskiego Centrum Wo-
lontariatu stypendystom 1. Edycji Programu Pasje po Ho-

ryzont – Oldze Mackiw i Dominikowi Gajosowi wręczono czeki.
Każdy po 6000 zł z przeznaczeniem na realizację tytułowych
pasji.  Przypominamy, że mecenasem programu jest partner stra-
tegiczny DCW - belgijska spółka POC Partners, która realizuje pro-
jekt inwestycyjny w Darłowie pod nazwą Marina Royale 
Darłowo.

LesZeK WaLKieWicZ
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