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Ranking samorządów za lata
2014- 2018 sporządziła Regio-

nalna Izba Obrachunkowa w Szcze-
cinie.   

Z analizy finansów zachodniopo-
morskich samorządów, dotyczących
m.in. wykorzystania przez nie fun-
duszy unijnych w latach 2014-2018
wynika, że miasto Darłowo otrzymało
średnio w tych latach 1834,70 złotych
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. W tym okresie miasto Darłowo
dzięki dobrze przemyślanym pro-
jektom pozyskało w sumie
25.399.584,12 złotych ze środków UE.
W pozyskiwaniu unijnych środków,
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, dobrze wypadły również sa-
morządy miast: Kołobrzegu (1553,75
zł), Koszalina  (1370,23 zł), Szczecina

(1314,29zł).  Bardzo słabo na tym tle
wypadło miasto Sławno, gdzie ten
wskaźnik wynosi zaledwie  83,40 zło-
tych na jednego mieszkańca.  

Z pozostałych informacji raportu
finansowego opublikowanego przez
RIO w Szczecinie wynika, że w po-
równaniu do roku 2017 Darłowo
przesunęło się  o dwa miejsca w górę
i obecnie w gronie miast zachodnio-
pomorskich zajmuje wysoką, czwartą
lokatę. 

W roku 2018 udział dochodów
własnych w dochodach ogółem wy-
nosił 59,6%, co daje nam drugą po-
zycje za Kołobrzegiem w grupie gmin
miejskich. Natomiast w udziale wy-
datków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem, które wynosiły w roku
ubiegłym 19 %, miasto Darłowo usa-

dowiło się na trzeciej pozycji za Star-
gardem (21,7%) i Kołobrzegiem
(19,5%). W relacji zobowiązań (zali-
czanych do długu publicznego) w sto-
sunku  do dochodów ogółem ze
wskaźnikiem 13,9% darłowski samo-
rząd uplasował się za Kołobrzegiem,
a przed Szczecinkiem.

- Te wskaźniki wyraźnie świadczą

o właściwej gospodarce finansowej
darłowskiego samorządu i proinwe-
stycyjnej gospodarce – podsumował
burmistrz Arkadiusz Klimowicz
ocenę audytorów ze szczecińskiego
RIO. Jak widać na załączonych zdję-
ciach pieniądze te zostały wykorzys-
tane we właściwy sposób unowocześ-
niając oblicze Darłowa. 

Najlepsi w pozyskiwaniu
pieniędzy z Unii
Darłowo okazało się najlepsze w pozyskiwaniu
unijnych funduszy wśród samorządów
województwa zachodniopomorskiego, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

PRACA 

DLA RATOWNIKÓW 

WODNYCH

Burmistrz 
Miasta Darłowo
ogłasza nabór
na stanowisko 
ratownika wodnego
na kąpieliskach 
nadmorskich 
w Darłowie.
Praca na umowę 

zlecenie w okresie 

od 22 czerwca 

do 08 września 2019 r.

Kandydaci powinni spełniać kry-
teria określone w ustawie z dnia 18
sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach
wodnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
1482).

Zapewniamy:
– zakwaterowanie dla osób spoza

gminy i miasta Darłowo,
– codziennie ciepły posiłek,
– wynagrodzenie:
• ratownik bez stażu lub jeden

sezon na plaży – 2.800,00 zł netto
• ratownik co najmniej 2 sezony

na plaży – 3.100,00 zł netto
• ratownik co najmniej 3 sezony

na plaży – 3.700,00 zł netto

Dokumenty należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Darłowie, Plac Ta-
deusza Kościuszki (pokój numer 1)
lub drogą elektroniczną na adres:
w.smigielski@darlowo.pl oraz
gkm@darlowo.pl do dnia 31 maja
2019 r.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu
mają osoby deklarujące chęć zatrud-
nienia na cały sezon.

złotych, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, pozyskało z funduszy unij-
nych Darłowo w latach 2014-2018 

1834,70

Wysoko w rankingu 
Na +
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Zokazji 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989
roku zapraszamy wszystkich mieszkańców Dar-

łowa, młodzież szkolną oraz dzieci z darłowskich
przedszkoli do udziału w happeningu miejskim, który
odbędzie się 4 czerwca br. (tj. wtorek) w samo południe
– na Placu przed Ratuszem. 

Happening miejski pod nazwą Wolność & Solidar-
ność ma na celu przypomnieć historię częściowo wol-
nych wyborów w historii Polski po II wojnie światowej.
Dokładnie 30 lat temu przeprowadzono w kraju tzw.
wybory czerwcowe – wybory parlamentarne na zasa-
dach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.
Wybrano wówczas 460 posłów na Sejm PRL oraz 100
senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.

Wybory te uznawane są za moment przełomowy dla
procesu przemian politycznych w Polsce, które zapo-
czątkowały zdecydowanie przyspieszenie transformacji
ustrojowej.

Z tej okazji na Rynku w Darłowie, 4 czerwca 2019
roku powiewać będą biało-czerwone flagi Polski, usły-
szymy hymn narodowy a także ustawiona zostanie
symboliczna urna wyborcza. To do niej, 4 czerwca
każdy będzie mógł wrzucić życzenia dla Polski. Polski
wolnej i solidarnej. Zachęcamy do udziału w tym wy-
darzeniu. Niech ono stanie się symbolem naszej swo-
body i jednomyślności a zarazem będzie dowodem
utożsamiania się  nas Polaków, mieszkańców Darłowa
z miejscem w którym żyjemy i mieszkamy. Niech to
będzie kolejny symbol tego, że lubimydarłowo. 

Patronat nad wydarzeniem objął starosta sławieński
– Wojciech Wiśniowski. 

Pamiętajmy o wyborach sprzed 30 lat!

Wolność &
SolidarnośćWciągu dwóch świątecznych

dni z nowej atrakcji tury-
stycznej miasta skorzystało ponad
5000 użytkowników.Okres świą-
teczny dał nam podstawę do prze-
prowadzenia pierwszych miarodaj-
nych badań w zakresie odwiedzin i
korzystania z wybudowanej infra-
struktury kładki przyrodniczej.
Przeprowadzone badania miały po-
dobny charakter do tych, które ob-
razują wynik natężenia ruchu na
drodze.  Niedzielne statystki to 2791
odwiedzin, w poniedziałek podobnie
- 2336 (każdy odwiedzający liczony

był osobno).Popołudniowe godziny
przyniosły największą frekwencję: w
niedzielę od godz. 12 do 13 zanoto-
wano 346 użytkowników, od godz. 13
do 14 - 453 osoby, od godz. 14 do 15 -
391 spacerowiczów. W tych samych
godzinach w poniedziałek odnoto-
wano kolejno: 305/334/241 odwiedza-
jących. 

Kolejne badania prowadzone będą
w okresie majówki i wakacji.

Kładka przyrodnicza to nowy, uni-
katowy produkt turystyczny Darłowa,
który bez wątpienia zwiększył atrak-
cyjność turystyczną naszego miasta.

Rekord na kładce 

Na rynku księgarskim pojawiła
się nowa pozycja, którą stwo-

rzyła Kamila Malec  - darłowianka,
pełnoetatowa żona i mama dwójki
córek. Pasjonatka podróży i tajemni-
czych legend, co też znalazło od-
zwierciedlenie w książce „Na kra-
wędzi. Pocałunek ciemności”.

Jak zapewnia autorka to pierwszy
tom serii, w której ukazana jest
cienka granica światów. Ta pozycja
jest z gatunku urban fantasy. 

Joanna wiedzie z pozoru nor-
malne i spokojne życie u boku uko-
chanego męża. Nie spodziewa się, że
wyjazd w góry, który otrzyma od
Kuby w prezencie urodzinowym, na
zawsze odmieni ich życie. Ukochany
zostaje porwany do Czyśćca i tylko

ona jest osobą, która może go ura-
tować. Kobieta przekracza granicę
światów i z pomocą rajskiej Ewy
rusza na spotkanie z nieznanym, aby
ratować swoją miłość. Czy będzie
miała tyle odwagi by stawić czoła za-
światom, które każdego przerażają?
Tu niczego nie można być pewnym,
a legendy stają się rzeczywistością.
Ziemska akcja dzieje się w Szklarskiej
Porębie.

Wiktor Dankowski i Dawid Doma-
gała, którzy współtworzą Studio
FUMO z 1. klasy Zespołu Szkół Mor-
skich stworzyli oficjalny trailer 
filmowy promujący książkę:
https://youtu.be/Ifsyw7oVc9U

Obowiązkowa pozycja w domowej
bibliotece

Oficjalna premiera książki odbyła
się 17 kwietnia 2019r. Jest już do-
stępna w księgarniach interneto-
wych. 

Darłowskie pióro

Społecznik ruszy po pieniądze 
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu
Społecznik na lata 2019-2021

To kontynuacja programu zrealizowanego w latach 2017-2018 r.  Wnio-
skodawcy, w szczególności organizacje pozarządowe, kluby, stowarzyszenia,
będą mogły się starać o 4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw oraz o 10
tys. zł na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich.

Termin naboru wniosków zaczyna się 7 maja i kończy 21 maja.

Szczegóły dotyczące programu, regulamin oraz dokumentacja znajdują
się na stronie internetowej Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:
http://karrsa.eu/program-spolecznik/  

- Panie pośle wielokrotnie podkreślał
pan fakt, że pochodzi z Darłowa.
Skąd taki sentyment do tego miasta?
- Urodziłem się w Resku, ale całe

swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze
spędziłem w Darłowie i okolicach. Tutaj
chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 3 i
tutaj ukończyłem liceum. Zawsze przy
okazji matur wspominam z dużym sen-
tymentem zdjęcie, jakie po egzaminach
zrobiliśmy razem z przyjaciółmi na plaży
w Darłowie. Zawsze z przyjemnością od-
wiedzam miejsca, które dobrze znam.

- Ma pan jakieś swoje ulubione
miejsce w Darłowie?
- Mam ich kilka. Razem z moimi ro-

dzicami – mamą Danusią i tatą Zyg-

muntem, spacerowaliśmy po deptaku w
Darłowie i za każdym razem odwiedza-
liśmy ciastkarnie Makarskiego. Dla mnie
to kultowe wręcz miejsce i cieszę się, że
nadal z powodzeniem funkcjonuje. Z tatą
często też chodziliśmy na ryby nad
Wieprzę i w okolice latarni, dlatego też
to są kolejne dwa miejsca, które staram
się odwiedzać, jeśli tylko pozwala na to
czas. Muszę też wspomnieć o knajpce w
Dąbkach „Rock and Blues Farma”, którą
prowadzili moi rodzice i w której poma-
gałem, jako młody lekarz.

- A jeśli chodzi o ludzi, o przyjaciół,
o znajomych? Utrzymuje Pan z nimi
kontakty?
- Oczywiście. W liceum poznałem

przyjaciół, z którymi mam stały kontakt
do teraz. Podobnie zresztą jak moi ro-
dzice, którzy mimo iż mieszkają obecnie
w Szczecinie, to utrzymują stały kontakt
z sąsiadami z ul. Wyspiańskiego i nie
tylko. Spędzili tutaj większość swojego
życia, więc zrozumiałym jest fakt, że bra-
kuje im znajomych z Darłowa. Poza tym
zawsze miło wspominam np. moich nau-
czycieli. Przy okazji chciałbym ser-
decznie pozdrowić Panią Annę Jaź-
wińską, moją nauczycielkę matematyki.
Z sentymentem wspominam też to, że
moim pediatrą była mama Przemka Go-
siewskiego.

Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Darłowo – cudowne
wspomnienia
Rozmowa z Bartoszem Arłukowiczem – posłem na Sejm RP i kandydatem na
eurodeputowanego

Bartosz Arłukowicz - pierwszy z lewej,  w roz-
kroku - Paweł Breszka, Kolejno od lewej: Ro-
bert Przybyszewski  i Kuba Kacprzyk 
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Tegoroczne  uroczyste obchody
228. rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja odbyły się w piątek, 3
maja. Rozpoczęły się mszą świętą w
kościele mariackim w intencji Polski
i Polaków. Potem nastąpił przemarsz
uczestników na Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego, gdzie pod pomnikiem
Tysiąclecia Państwa Polskiego  odbyła
się manifestacja patriotyczna z okazji
228. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz oficjalne uroczystości,
przemówienia, złożenie kwiatów.
Uroczystość zaszczycili: kompania ho-
norowa Marynarki Wojennej, poczty

sztandarowe, przewodniczący rady
powiatu sławieńskiego Tomasz Bobin,
wicestarosta powiatu sławieńskiego
Andrzej Protasewicz, burmistrz Dar-
łowa Arkadiusz Klimowicz, przewod-
niczący Rady Miejskiej Czesław Woź-
niak, przewodniczący Rady Gminy
Darłowo Grzegorz Hejno,  radni,  do-
wódcy służb mundurowych, pro-
boszcz parafii MB Częstochowskiej o.
Wiesław Przybysz, szefowie partii po-
litycznych, drużyna harcerska i inni. 

Przy Pomniku Tysiąclecia warty
honorowe zaciągnęli funkcjona-
riusze Straży Granicznej. Po ode-

graniu hymnu narodowego i od-
daniu salwy honorowej przez żoł-
nierzy kompanii honorowej MW do
zgromadzonych  przemówił gospo-
darz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.
Przypomniał znaczenie Konstytucji
3 Maja, która  była pierwszą w Eu-
ropie i drugą na świecie (po konsty-
tucji amerykańskiej z 1787 r.) oraz
podziękował wszystkim uczest-
nikom, którzy wzięli udział w tej
uroczystości. 

Liczne delegacje złożyły biało-
czerwone wiązanki kwiatów na co-
kole Pomnika Tysiąclecia. 

Nie zapomnimy o Konstytucji

2 Maja - Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

obchodzony  między
świętami państwowymi –1 i 3

Maja został ustanowiony
mocą ustawy z 2004 r.

Świętem Flagi RP. 

Ztej okazji  w Darłowie już po
raz 10.  zorganizowano

uliczny Bieg Flagi  W tym roku
zbiórka i rozgrzewka uczestników
miała miejsce na  Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Bieg rozpoczy-
nała kolejka wioząca przedszkolaków
i sprawozdawców.   

Tegoroczna dwukilometrowa
trasa patriotycznego biegu przebie-
gała ulicami: al. Wojska Polskiego,

Bogusława X, Stanisława Wyspiań-
skiego, M. Curie-Skłodowskiej, Pod-
zamcze, Wenedów, Franciszkańska,
pl. Tadeusza Kościuszki, Po-
wstańców Warszawskich, św. Ger-
trudy, Henryka Wieniawskiego. Na
mecie, na placu zabaw, na uczest-
ników Biegu Flagi i mieszkańców
czekało wielkie grillowanie i występy
artystyczne zorganizowane przez
Radę Osiedla Południe. Mimo nie-
sprzyjającej aury w biegu wzięło
udział dużo młodzieży i liczne grono
mieszkańców Królewskiego Miasta
Darłowa.  

Tego dnia wszędzie królowały
nasze narodowe barwy. Organiza-
torem Biegu Flagi był Referat
sportu Urzędu Miejskiego w Dar-
łowie.  

Biało-czerwony bieg w Darłowie

fot. Artur Wejnerowski

fot. Artur Wejnerowski
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Nie ma miesiąca, aby w
Darłowskim Centrum

Wolontariatu nie pojawiało
się kilka nowych pomysłów,
których realizacja przyciąga

kolejne osoby, chcące ciekawie
i aktywnie spędzić czas. 

Maj rozpoczęto obchodami
Dnia Bibliotekarza, które do-

pełniły występy zespołu "13 i przyja-
ciele". Przy okazji wręczono nagrody

dla najaktywniejszych czytelników. Na
początku poprzedniego miesiąca od-
były się zajęcie z decoupage'u, których
partnerem strategicznym była Marina
Royale Darłowo. Zajęcia prowadziła
Anna Przybytniak-Grabowska. Po-
czątkowo planowaliśmy  jednorazowe
zajęcia, jednak grupa uczestników na
tyle się zgrała, a zajęcia tak bardzo się
spodobały, że w tej chwili odbywają
się już czwarte z kolei,  a uczestnicy
zapowiadają, że na tym się nie
skończy. 

Marzec upłynął nam nad przy-
gotowaniami do warsztatów z two-
rzenia lizaków. Tutaj wykazał się
niezastąpiony duet Agnieszka Wy-
czesany - (Poradnia i Studio Kuli-
narno - Dietetyczne Atelier) oraz
Iwona Jóźwicka - Mamawege. 

Warsztaty okazały się
ogromnym sukcesem. Pyszne za-
jęcia z pewnością kiedyś powtó-
rzymy!

Już niebawem ruszamy z kolejną
edycją Działaj Lokalnie. 

W DCW dzieje się! 

Żerom  wypuszcza absol-
wentów przygotowanych do

dorosłego życia, wyposażonych w
wiedzę i umiejętności potrzebne by
podjąć pracę czy kontynuować
naukę na studiach wyższych - pod-
kreśliła dyrektorka zespołu szkół
Joanna Witkowska dodając, że za-
kończenie roku dla maturzystów to
niezwykle ważne wydarzenie w
życiu szkoły. - To podsumowanie lat
nauki, angażowania się w życie pla-
cówki, dorastania, zdobywania
wiedzy oraz wykuwania charak-
terów, postaw i zasad – zaznaczyła
dyrektor.

Burmistrz pogratulował abitur-
ientom ukończenia szkoły, życzył
jak najlepszych ocen z matury i traf-
nych decyzji wyboru uczelni wy-
ższych.

Tegorocznymi superabsolwen-
tami zostały: Magdalena Zawadka,
Aleksandra Kruszyńska i Klaudia
Kuklewska. Stypendia burmistrza
miasta Darłowo za najlepsze wyniki
w nauce otrzymały: Magdalena Za-
wadka i Aleksandra Kruszyńska.
Stypendia burmistrza miasta Dar-
łowo za najlepsze wyniki w sporcie
dostały: Patrycja Czesnowska i Julia

Wojtkiewicz. Szarfy superabsol-
wentek i stypendia wręczył Arka-
diusz Klimowicz gospodarz miasta
i dyrektorka ZS Joanna Witkowska.
Nagrodę pieniężną  zarządu Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Liceum dla wy-
różniającego się absolwenta otrzy-
mała Magdalena Zawadka.
Absolwenci otrzymali świadectwa i
karty absolwenta, złożyli ślubo-
wanie oraz przekazali na ręce pani
dyrektor tablo.                                                                                                                                                                                               

Ponadto nagrodzono dyplomami
i upominkami uczniów, którzy
czynnie włączali się do życia szkoły,
działali w wolontariacie, pracowali
w samorządzie uczniowskim oraz
wspierali akcję na rzecz ich kole-
żanki. 

W imieniu absolwentów głos za-
brała Magdalena Zawadka. W pro-
gramie artystycznym gościnnie wy-
stąpili tancerze Alicja Bobrowska i
Jakub Hańczur z darłowskiego
studia taneczno-wokalnego „Revol-
tade”. Tradycyjnie wręczono rów-
nież kilka „Stefanów” - statuetek dla
osób wyróżniających się pod innym
kątem niż nauka, np. Marzyciel,
Pracuś, Osiłek, Harmoniusz, Śpioch,
Maruda, Mądrala, czy Mama Smerf. 

Uroczystość zakończenia roku
przygotowali uczniowie klas II LO i
III Technikum. 

zS im. S. Żeromskiego

Pożegnanie absolwentów
26 kwietnia, w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego, odbyła się
uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 tegorocznych
maturzystów. Uczniowie klas III liceum zakończyli edukację. Teraz przed
nimi matura, studia lub praca.  

Uroczystość zaszczycili: bur-

mistrz miasta Darłowo Arka-

diusz Klimowicz, przewodni-

czący Rady Miejskiej Czesław

Woźniak, przewodnicząca Ko-

misji edukacji, kultury i tury-

styki Rady Miejskiej Krystyna

Różańska, kierownik Referatu

oświaty i spraw społecznych

Zbigniew Mielczarski, prze-

wodnicząca Prezydium rady

rodziców Marta Król, prezes

zarządu Stowarzyszenia Przy-

jaciół Liceum im. Stefana Że-

romskiego w Darłowie Józefa

Stańczak. Udział w uroczys-

tości wzięli również absol-

wenci, rodzice, nauczyciele i
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Układana jest nawierzchnia
mineralna na projektowanych

ciągach pieszych. Odcinek
testowy był lustrowany

czujnym okiem pracowników
referatu inwestycji oraz Rady

Osiedla Bema.

Tworzymy go od podstaw, po to by
w przyszłości kolejne pokolenia miały
możliwość obcowania z przyrodą,
mogły spędzać wolny czas w gronie
najbliższej rodziny, znajomych, przy-
jaciół.  Inkula będzie miejscem zabaw
oraz treningów sportowych. Dzięki
trwającym obecnie pracom zostaną
stworzone ścieżki oraz drewniane po-
mosty. Został również ułożony kabel
pod przyszłe oświetlenie parku.

Kalejdoskop miejskich inwestycji

Park Inkula 

Projektując go na nowo, pod
uwagę braliśmy jego dotychczasowe
funkcje jakie pełnił w przestrzeni
miejskiej zieleni. Specjaliści swoją
uwagę skupili na warunkach wzrostu
i rozwoju roślinności projektowanej,
a także na utrzymaniu w należytym
stanie istniejącego drzewostanu.
Dużym wyzwaniem stało się wkom-
ponowanie nowych elementów. 

- Zmieniamy go po to by jego
ukryte piękno na nowo zagościło w
sercach mieszkańców miasta i tu-
rystów – podkreśla burmistrz miasta
Arkadiusz Klimowicz. 

Na zdjęciach prac związane z bu-
dowa miejskiej fontanny.

Park Eryka rozkwita

Powstaje nie tylko z myślą o
mieszkańcach naszego miasta, ale
także z myślą o turystach  odwiedza-
jących miasto Darłowo. Jako enklawa
zieleni w Darłówku Zachodnim pełnić
będzie funkcje ekologiczne i spo-
łeczne. Jego realizacja wspomaga rea-
lizację koncepcji zrównoważonego
rozwoju miasta, w której dąży się do

zachowania równowagi pomiędzy
trzema głównymi zadaniami: ochroną
środowiska, wzrostem gospodarczym
i rozwojem społecznym.

Budowa ścieżek dla pieszych za-
owocuje na terenie parku powsta-
niem nowego układu alejek space-
rowych o długości około 900
metrów.

Park Nadmorski 

Dawny dworzec kolejowy
zmienia się w Poczekalnię

Kultury. Celem jest zmiana
funkcji historycznego dworca

PKP poprzez remont z
przebudową pomieszczeń

wewnętrznych. Po
modernizacji tu prowadzona

będzie informacja
turystyczna, organizowane

rożnorodne wystawy
czasowe, seminaria. Będzie

to doskonałe miejsce służące
promocji miasta oraz

integracji mieszkańców i ich
aktywizacji do wspólnych

działań.

Do tej pory wykonano już
wszystkie prace rozbiórkowe i wy-
burzeniowe i przystąpiono do re-
montu elewacji od strony peronu

Umowę o dofinansowanie Bur-
mistrz Miasta Darłowo podpisał w
ubiegłym roku. Otrzymane wsparcie
finansowe wynosi 300 000 zł. Całość
robót budowlanych kosztować będzie
507 364 zł. Planowane przekazanie

nowej placówki kulturalnej ma na-
stąpić na początku września 2019

Zadanie realizowane jest w ra-
mach działania: „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność” objętego Priorytetem 4
Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, zawartym w Programie
Rybactwo i Morze 2014 - 2020.

Trwa remont budynku dawnego dworca PKP

Teraz burzymy 

Od drugiej lokacji miasta Dar-
łowa, która miała miejsce w

roku 1312 – mija 707 lat. Z tej okazji –
tradycyjnie w maju odbędą się Dni
Darłowa. W dniach 17 – 19 maja Dar-
łowo i jego mieszkańcy będą świę-
tować, a muzyka będzie nas rozpiesz-
czać, bo zapowiada się m.in. seria
ciekawych koncertów. 

17 maja

W piątek, uroczystości rozpocz-
niemy w samo południe hejnałem
miejskim. 

Tuż po nim odbędzie się Parada
Króla Eryka, w której swój udział za-
deklarowali reprezentanci darłow-
skich szkół, przedszkoli, organizacji
pozarządowych a także mieszkańcy
i zaproszeni goście. Barwna, różno-
rodna parada przejdzie z Rynku
Miejskiego do Zamku Króla Eryka
ulicami: Powstańców Warszawskich
– Krótką – Zamkową – by dotrzeć do
placu turniejowego, gdzie Bractwo
Rycerskie Ziemi Słupskiej wprowadzi
nas w klimat lat… kiedy to Król Eryk,
wokół zamku piechotą chadzał. 

Liczymy na Państwa obecność.
Mile widziane atrybuty królewskie i
rycerskie takie jak np.: korony, berła,
mieczyki, tarcze rycerskie itp. Niech
fantazja Was poniesie – pochodzimy
z grodu Króla!!! Płynie w nas kró-
lewska krew i odrobina wody z Bał-
tyku. I kto powiedział, że w paradzie
ma być jeden król? 

Każdy jeden – mile widziany. A
księżniczki? Każda z nas jest księż-
niczką. 

Tuż po paradzie pozostańcie z
nami. 

Bractwo Rycerskie Ziemi Słup-
skiej wprowadzi nas w klimat z epoki
naszego króla. Na przyzamkowym
placu turniejowym odbędą się liczne
gry i zabawy plebejskie z udziałem
rycerzy i księżniczek m.in. rzut wian-
kiem (i grochem),  średniowieczne
narty, bieg rycerski, siłowanie się z
mieczem, przeciąganie rycerza …
liną czy rozgrywki w grę KUBB. 

Od godz. 13  zapraszamy całe ro-
dziny do udziału w corocznym ro-
dzinnym festynie Grunt to Rodzinka,
którego organizatorem jest społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Króla Eryka Pomorskiego w Dar-
łowie.  Nie zabraknie konkursów, wy-
stępów, wspólnych gier i zbaw, pysz-
nego jedzenia i wielu atrakcji nie
tylko dla najmłodszych ale i dla tych
nieco starszych – dla całych rodzin.
Zatem nie czekajcie tylko planujcie i
bądźcie z nami.

Od godz. 16 zapraszamy wszyst-
kich serdecznie do udziału w Nocy
Muzeów (Zamek Książąt Pomor-
skich – Muzeum w Darłowie). Tym
razem przedstawimy historię króla
korsarza, bo jak wiemy Król Eryk
zwany był „ostatnim Wikingiem 
Bałtyku”. 

O godz. 20 melomanów zapra-
szamy do kina Bajka, gdzie roz-
pocznie się koncert Wojciecha Ma-
zolewskiego (impreza biletowana). 

18 maja
Sobotę zaczniemy Turniejem sza-

chowym o Puchar Króla Eryka (godz.
10 – siedziba Związku Emerytów),
wieczór natomiast będzie iście kon-
certowy. Na początek (godz. 19) zagra
dla nas i dla Darłowa zespół Lorem,
a po nim gwiazda wieczoru – Sła-
womir, który zaśpiewa m.in. o mi-
łości. Koncerty odbędą się na sta-
dionie miejskim.

19 maja

Ostatniego dnia tegorocznych Dni
Darłowa spotkamy się na Wyspie Ło-
sosiowej, gdzie od godz. 12 roz-
pocznie się lubiany przez wszystkich
targ różności, czyli Pchli Targ. To
wspaniała okazja przede wszystkim
do spotkań i rozmów, a także do tego,
by ubić świetny biznes czy dokonać
wymiany. 

Wieczorem natomiast,  o gody. 19
koncert z klimatem zaplanowano w
kościele mariackim. W tym roku
gwiazdą będzie królowa polskiej pio-
senki – Edyta Geppert. 

Polecamy uwadze i zapraszamy do
wspólnego świętowania urodzin
miasta, gdzie słońce zachodzi naj-
piękniej nad polskim Bałtykiem –
Darłowa.

707. urodziny Miasta Króla eryka 

Będzie ciekawie i atrakcyjnie 
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Wgabinecie Arkadiusza Klimo-
wicza, burmistrza miasta

Darłowo, 7 maja, miała miejsce nieco-
dzienna uroczystość  - pięćdziesięcio-
lecia ślubu  Jana i Marii Kościanków. 

Uroczystość odbyła się w gronie
najbliższej rodziny. Było odnowienie
przysięgi małżeńskiej, serdeczne ży-
czenia i kwiaty. W imieniu Prezydenta
RP Arkadiusz Klimowicz, gospodarz
Darłowa uhonorował jubilatów meda-
lami za długoletnie pożycie małżeń-
skie. 

Jubilat urodził się w roku 1943 w
dawnym mieście Osieck na Mazowszu,
w pobliżu Warszawy. Po ukończeniu
szkoły podstawowej, w Warszawie,
ukończył szkołę rzemiosł budowlanych
i technikum budowlane. Pierwszą
pracę podjął w stolicy, gdzie pracował
przy wznoszeniu warszawskich bu-
dynków. Za namową krewnego w roku
1967 podjął pracę, jako rybak w dar-
łowskim „Kutrze”.  Po siedmiu latach
powrócił do swego zawodu i pracował
jako majster na budowach ośrodków

wypoczynkowych w Darłówku.
Ostatnie 9 lat przed pójściem na eme-
ryturę  pracował w darłowskim ratuszu
w referacie inwestycji.   Maria, z domu
Gabriel, pochodzi z Lublina. Przyje-
chała z rodzicami do Darłowa gdy
miała dwa lata. Tata był szewcem i pro-
wadził własny warsztat. Jubilatka przez
cale życie była fryzjerką i ponad dwa-
dzieścia lat prowadziła własny zakład
fryzjerski w Darłówku.   

I właśnie w zakładzie fryzjerskim
się poznali. Po krótkim okresie narze-
czeństwa postanowili się pobrać. Ślub
wzięli 4 stycznia 1969 roku.

Dziś są szczęśliwymi emerytami i
mocno udzielają się w działalności ar-
tystycznej w klubie darłowskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów. Państwo  Kościankowie  wycho-
wali  syna i córkę, doczekali się już
czterech wnuków.   Wspólnie przeżyte
50 lat to dowód na istnienie wierności,
miłości, wzajemnego zrozumienia oraz
istoty związku małżeńskiego. 

L. WALKieWicz

Pół wieku małżeństwa 

27kwietnia w Domu Kultury
w Sławnie odbył się Prze-

gląd Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego ARA-2019 w kategorii ze-
społy taneczne. Był to etap
powiatowy, który wyłonił trzech
laureatów do etapu wojewódzkiego.
Odbędzie się w Szczecinie 1
czerwca.

Darłowskie Studio Taneczno Wo-
kalne "Revoltade", pod kierunkiem
Dariusza Chimko z Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyr-
manda, otrzymało tytuł laureata i w
ten sposób będzie startowało w
przeglądzie wojewódzkim. Naszym
laureatom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Kolejny sukces "Revoltade" 

Informujemy, iż w związku z Bożym Ciałem jednorazowo zmianie
ulega harmonogram wywozu odpadów komunalnych tj.:

18 VI 2019 (wtorek) – rejon wtorkowy i środowy
19 VI 2019 (środa) – rejon czwartkowy

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!

Obowiązuje od 2 czerwca do
2 września każdego roku, od

poniedziałku do piątku, w
godz. 8 -18, z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od
pracy.

Obejmuje ulice: al. Jana Pawła
II (od ul. Północnej do ul.

Słowiańskiej), Słowiańska (od al.
Jana Pawła II do ul. J. Conrada), Ja-
giellońska (od ul. Słowiańskiej do
ul. Bałtyckiej),  Kapitańska (od
skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do

skrzyżowania z ul. Marynarską),
Jachtowa (od skrzyżowania z ul.
Zwycięstwa do skrzyżowania z ul.
Marynarską), J. Muchy (od skrzy-
żowania z ul. Zwycięstwa do końca
ul. J. Muchy), Kotwiczna (od skrzy-
żowania z ul. Wilków Morskich do
ul. Kotwicznej 1c), Plażowa (od
skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do
końca ul. Plażowej), Admiralska (od
skrzyżowania z ul. Kapitańską do
skrzyżowania z ul. Żaglową), Bos-
mańska (od skrzyżowania z ul. Ka-
pitańską do skrzyżowania z ul. Ża-
glową),  Marynarska (od

skrzyżowania z ul. Kapitańską do
skrzyżowania z ul. Żaglową), Ża-
glowa (od skrzyżowania z ul. Zwy-
cięstwa do skrzyżowania z ul. Ma-
rynarską). 

Wysokość opłat za czas parko-
wania pojazdów samochodowych w
SPPN:

3,00 zł – za pierwszą godzinę,
3,60 zł – za drugą godzinę, 4,30 zł
– za trzecią godzinę, 3,00 zł – za
czwartą i kolejne rozpoczęte go-
dziny, 15,00 zł – opłata za całod-
niowy postój, 70,00 zł – tygodniowy
abonament typu T.

Parkowanie płatne, ale niestrzeżone 

Worki z odpadami
komunalnymi, plastikowe

butelki, puszki i przede
wszystkim odpady

budowlane, czy
wielkogabarytowe- to

wszystko można znaleźć na
dzikich wysypiskach śmieci.

Rowy, parki, tereny zielone w
naszym mieście zaczynają

przypominać małe
składowiska odpadów. 

Najczęściej zaczyna się od nie-
wielkiej ilości gruzu, od ja-

kiejś umywalki, czy zużytej opony.
Zasada jest taka, że jeśli ktoś coś wy-
rzuci, coś zostawi, następny dorzuci
kolejne odpady i sterta zaczyna
rosnąć.  

Zdarza się, że na takim wysypisku
znajdują się odpady niebezpieczne,
a opady deszczu powodują wypłuki-
wanie trujących substancji, np. re-
sztek lakierów, farb, środków kon-
serwacyjnych. Dzikie wysypiska
mogą stać się wylęgarnią wielu nie-
bezpiecznych chorobotwórczych
grzybów i bakterii gnilnych; zagro-
żeniem dla zwierząt, które np. zjadają
kawałki folii;  źródłem nieprzyjem-
nych zapachów.

Jeszcze do niedawna właściciele,
którzy nie mieli podpisanej umowy
na odbiór odpadów komunalnych lub

ci, którzy zdecydowanie zaniżali ilość
deklarowanych odpadów, najpraw-
dopodobniej pozbywali się swoich
śmieci do ogólnodostępnych pojem-
ników KP-7. Obecnie został już tylko
jeden tego typu kontener w mieście,
ale władze samorządowe starają się
ten problem rozwiązać. Dzięki temu
udało się wychwycić grupę właści-
cieli nieruchomości, którzy nie do-
pełnili obowiązku i nie złożyli dekla-
racji. Jak się okazuje, to nie wszyscy.
Prawdopodobnie, są jeszcze wśród
nas tacy, którzy tego nie uczynili, po-

nieważ wciąż rośnie liczba miejsc, do
których odpady są podrzucane. 

W ostatnich latach dzikie wysy-
piska to prawdziwa plaga. Każdego
dnia odkrywane są nowe miejsca z
podrzuconymi odpadami. Okazuje
się, że ustalenie sprawcy wcale nie
jest takie trudne. 

Warto podkreślić, że maksymalną
karą za wyrzucanie śmieci w miejscu
do tego nieprzeznaczonym jest
mandat w wysokości 500 zł plus koszt
wywozu i zagospodarowania tych
odpadów. 

Dzikie wysypiska śmieci

Maciej Rudnikowski z Klubu Biegacza Darłowskie Charty zajął 122. miejsce
w globalnym wyścigu Wings for Life World Run. Przebiegł 46,7 km.

4. edycja biegu odbyła się 5
maja. Darłowiak startował w

Poznaniu, gdzie zajął 24. miejsce na
7300 sklasyfikowanych.  

Wings for Life World Run to je-
dyny globalny bieg, w którym meta,
będąca samochodem pościgowym,
goni zawodników. Odbywa się on w
12 lokalizacjach na świecie i rozpo-
czyna dokładnie o tej samej go-
dzinie. Dzięki temu spośród wszyst-
kich biegaczy wyłaniają się światowi
zwycięzcy – kobieta i mężczyzna,
którym uda się najdłużej „uciekać”
przed goniącą ich metą. Bieg skie-
rowany jest absolutnie do wszyst-
kich, którzy chcą wspomóc dzia-
łania organizacji zbierającej
fundusze na badania nad rdzeniem
kręgowym. 100 procent wpłat z re-
jestracji zawodników kierowanych
jest właśnie na ten cel. Wspólna idea
jednoczy pełen przekrój uczest-
ników: od laików, przez amatorów
biegania, po profesjonalnych za-
wodników.

30 minut po starcie zawodników
ruszają samochody pościgowe,
które jadą z prędkością 14 km/h. Co
pół godziny, aż do godz. 13.30,

zwiększał prędkość o 1 kilometr. Od
godz. 14  prędkość rosła co pół go-
dziny o kolejne 4 kilometry. 

O wynikach pozostałych zawod-
ników z Klubu czytaj na
facebook.com/darlowskiecharty

Na całym
świecie  pobiegło
ponad 81 tys. 
zawodników! 

Biegł w szczytnym celu 
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Po meczu w Postominie wielu z nas zastanawiało się, czy złota seria
zwycięstw potrwa jeszcze długo, czy zespół nie wpadnie w jakąś czarną
dziurę niemocy i zmęczenia? Mecz z Koroną Człopa rozwiał te wątpliwości. 

Awans coraz bliżej

Pierwsze 45 minut meczu
okraszone trafieniami Rokic-

kiego, Fastyna i trzema golami Sa-
wickiego, jak się później okazało
ustaliło wynik spotkania. Koro-
niarze z pięcioma bramkami i
marnym humorem, ale z szacun-
kiem dla lidera wyjechali z Darłowa.
Także mecz Pucharu Polski z Bał-
tykiem Koszalin nie dawał oznak ja-
kiegokolwiek kryzysu. Bardzo wy-
równany bój z III-ligowcem,
zakończony bramką gości w doli-
czonym czasie gry, pokazał stale
rosnące możliwości zespołu. Potem
ruszyliśmy do Kołobrzegu na mecz
z rezerwami Kotwicy. „Kotwa” za-
wsze spręża się na mecze z nami,
miało być ciężko i groźnie. Jak było?
Super!  Dojrzała, znakomita gra na-
szych zaowocowała pogromem. Ko-

łobrzeżanie musieli przełknąć
gorzkie piguły, i to aż 6. Autorzy to:
Wólkiewicz, Fryś, Fastyn i...trzy
razy Sawicki. Darłowianie zapako-
wali się w bus i... kto następny?

Kiedyś popularne było powie-
dzenie: odwróć tabele i lider na
czele. No i właśnie taki lider zjechał
do Darłowa. Olimp Złocieniec,
ostatni w tabeli, a więc wynik nie
powinien wzbudzać wątpliwości.
Faktycznie, końcowy nie, ale po-
czątek był niemal popisem Olimpij-
czyków, było nawet 3 : 2 i trochę
problemów. Na szczęście skończyło
się naszą wygraną 7 : 2 ( Sawiola
razy 4, Wólkiewicz, Bazyli i Kamil
Włodarczyk roznieśli „lidera”. Ko-
lejny pogrom i przewaga nad
drugim Lechem wzrosła do 7
punktów.

Jest dobrze, ale może być lepiej.
Następna kolejka, to wyjazd do As-
tralnych z Ustronia Morskiego. Fakt,
mają fatalną wiosnę, ale grać trzeba.
Barwice już definitywnie odpadły z
walki o awans. Wtajemniczeni
szepczą, że nie są w stanie skompi-
lować budżetu na IV ligę, więc wolą
nie ryzykować. A mówimy tu o kwo-
tach wielkości około 250 tysięcy zło-
tych. Sporo, ale wracajmy na boisko
w Ustroniu.

Okazało się, że miejscowi są
bardzo osłabieni przed meczem z
liderem. Kontuzje, kartki... średnia
składu spadła do niewiele ponad 20
lat. Nic więc dziwnego, że nasz do-
świadczony i dobrze usposobiony
zespół wykorzystał przewagę już w
pierwszej połowie. Dwie bramki
strzelił... zgadnijcie kto? Oczywiście,

Wiktor Sawicki! Kolejną dorzucił
Artur Fryś i 3 : 0 do przerwy. A po
przerwie jeszcze dwa gole fenome-
nalnego Sawickiego (w całym meczu
z 4 bramek trzy zdobyte główką).

Jedną bramkę, ale za to 100. w roz-
grywkach tego sezonu dla Darłovii
strzelił Grzegorz Prędki. Tradycji
stało się zadość. Kolejny rywal w
lidze odstawiony z kwitkiem… 

O krok od reprezentacji

Pod siatką
9 marca siedmiu zawodników KS Stocznia Darłowo

M&W: Bruno Bukowski, Aleksander Błaszczyk, Dominik
Wójcik, Bartosz Ordak, Piotr Pauba, Hubert Wodzyński,
Miłosz Mioduszewski uczestniczyło w konsultacjach se-
lekcyjnych do szkolenia w kadrze narodowej U-12
(rocznik 2006). Grupa 25 chłopców z różnych klubów
przeszła testy, w wyniku których wyłoniono pięciu siat-
karzy, którzy zostali zakwalifikowani do konsultacji re-
gionalnych w Pile. Jednym z nich jest zawodnik naszej
drużyny KS Stocznia Darłowo M&W Bruno Bukowski
(na zdjęciu). Życzymy mu, żeby pomyślnie przeszedł
następny etap selekcji. 

14 kwietnia odbyły się w Kosza-
linie półfinały "czwórek" chłopców w
ramach rozgrywek kindersport.
Awans do finału wojewódzkiego wy-
walczyła "czwórka" reprezentująca
Szkołę Podstawową nr 3 im. Króla
Eryka Pomorskiego w Darłowie w
składzie: Bruno Bukowski, Dominik
Wójcik, Miłosz Mioduszewski, Bar-
tosz Ordak, Wojciech Gręda, Bartosz

Wiernicki. Druga "czwórka" biorąca
udział w turnieju, w składzie: Ale-
ksander Błaszczyk, Aleksander Skok,
Piotr Pauba, Wiktor Sławiński, Hu-
bert Wodzyński, zajęła w grupie piąte
miejsce i odpadła z rozgrywek. Na co
dzień wszyscy ci chłopcy trenują
piłkę siatkową w KS Stocznia Dar-
łowo M&W. Opiekunami są Remi-
giusz Wiernicki i Edmund Surdel. 

Są w finale

27 kwietnia odbył się finał woje-
wódzki z cyklu kindersport w kategorii
"trójki" chłopców. Na osiem zespołów
występujących w finale zespół KS

Stocznia Darłowo M&W zajął trzecie
miejsce, w składzie: Krystian Piórecki,
Wiktor Wieczorek, Tobiasz Kopiński i
Remigiusz Makuch. 

Trzeci w województwie 

W skrócie

Kolejny mistrz 
karate

13 i 14 kwietnia, w Krakowie, ze-
spół Akademii Sportu KIMURA Dar-
łowo uczestniczył w XXIV Mistrzo-
stwach Polski OYAMA Polskiej
Federacji Karate. Wzięło w nich
udział 380 zawodników z 44 klubów.
Nasz klub w konkurencji lekki kon-
takt reprezentowało dwóch zawod-
ników: Filip Kurpiewski i Damian
Kurpiewski, który dwa tygodnie
wcześniej wywalczył złoty medal na
IV Mistrzostwach Polski Centralnej
Oyama PFK w Ślesinie. Wyśmienicie
spisał się Damian, który po kilku
ciężkich pojedynkach uplasował się
na pierwszym miejscu w kategorii
junior młodszy do 60 kg, zdobywając
tytuł mistrza Polski. Dziękujemy
burmistrzowi Darłowo za pomoc w
przygotowaniach i wyjeździe na tur-
niej.

Darłowo ma  kolejnego sportowca
z tytułem mistrza Polski. 

Kręci się…
W Goleniowie odbyły się Woje-

wódzkie Dni Olimpijczyka podczas,
których drugie kółko olimpijskie ode-
brała Oliwia Marynka i Kinga Wit-
kowska. W wyścigu kolarskim zorga-
nizowanym z tej okazji w kategorii
żaków zwyciężyła Laura Witkowska,
a wśród chłopców piąty był Franek
Sajko. W młodziczkach zwyciężyła
Sandra Schulz, piąte miejsce zdobyła
Oliwia Sroczyńska, szóste Agata Kar-
likowska. W zakończonym na torze
kolarskim w Pruszkowie Pucharze
Polski, Nikola Sibiak wygrała dwu-
krotnie w kategorii open zarówno w
sprincie jak i keirinie. Marta Jaskulska
po zaciętej walce zajęła 2. miejsce w
omnium w kat. open. W sprincie dru-
żynowym nasza młoda para juniorek:

Nikola Seremak i Nikola Wielowska,
zajęła znakomite drugie miejsce w ka-
tegorii open, przegrywając tysięcz-
nymi sekundy.

Piłkarze 
rekreacyjnie

Oprócz ligowych zmagań w Dar-
łowie gra też Darłowska Amatorska
Liga Piłki Nożnej. Występuje w niej
8 drużyn, w kolejności w tabeli, są
to: Perły Mozambiku, Błękitni Stary
Jarosław, Blachotrapez, Asy z A
klasy, KS Łącko, El Beton, Darłovia
juniorzy i Lark Darłowo. Mecze są
niezwykle emocjonujące, obfitują w
potężną porcję bramek i wysoki po-
ziom zaciętości. Rozgrywki odby-
wają się na orliku przy ul. Wyspiań-
skiego, a ich reaktywacja i przebieg,
to inicjatywa byłego znakomitego
gracza Darłovii, jej trenera... Krzysz-
tofa Jasiewicza.  

W cieniu swych starszych
kolegów do rozgrywek

ligowych przystąpili juniorzy
młodsi darłowskiego klubu

piłki nożnej Darłovii.
Podopieczni trenera Artura

Maciąga w pierwszych trzech
meczach rundy wiosennej

zdobyli 7 punktów.

Wynik punktowy w tym przypadku
to następujące wyniki: Darłovia -
Chrobry Drzonowo (2:2), bramki:
Przemysław Anuszkiewicz, Karol Ka-
linowski; Darłovia - Zryw Kretomino
(5:3), bramki: Kacper Poniatowski (3),
Krystian Dąbski, Aleksander Orze-
chowski;  Pomorzanin Sławoborze -
Darłovia (3:4), bramki: Kacper Ponia-
towski (4).

Zdecydowanie widać już efekty
pracy trenera i systematyczny
wzrost umiejętności naszej mło-
dzieży. To cieszy, bo w perspek-
tywie awansu pierwszego zespołu
do IV ligi daje to naszym młodym
piłkarzom motywację do podno-
szenia swych umiejętności sporto-
wych.

Świetny start juniorów

Kadra zespołu Darłovia junior młodszy. Od lewej w górnym rzędzie: trener Artur Maciąg, Aleksander Orzechowski,
Karol Kalinowski, Stanisław Rynkowski, Kacper Śliwiński, Adrian Brzezina, Mateusz Kaproń, Jakub Zawolik; w dolnym

rzędzie od lewej: Kacper Walos, Gracjan Meger, Karol Synkiewicz, Kacper Poniatowski, Gracjan Masternak, Krystian
Dąbski, Przemysław Anuszkiewicz.

STRONę SPORTOWą ReDAGUje 
ANDRzej RACHWALSKI


