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Wybierając miejsce, w któ-
rym spędzimy urlop, nale-
ży wziąć pod uwagę wiele

czynników – nie tylko pogodę czy bli-
skość atrakcji i zabytków. Jeśli decydu-
jemy się na wypoczynek nad morzem to
warto sprawdzić, czy działające tam ką-
pieliska spełniają najwyższe standardy.
Standardy te spełnia kąpielisko mor-
skie w Darłówku Zachodnim. Dlatego
zostało wyróżnione certyfikatem „Błę-
kitnej Flagi”.

Błękitna Flaga to certyfikat, który
przyznawany jest kąpieliskom i mari-
nom, działającym zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie
obowiązuje tylko przez jeden sezon, co
roku trzeba ponownie się o nie ubiegać 
i przechodzić rygorystyczne kontrole.
Pod ocenę jury brane są następujące za-

gadnienia: jakość wody, czyli koniecz-
ność przeprowadzania co dwa tygodnie
badań wody przez odpowiednie służby;
utrzymywanie porządku i czystości na
terenie kąpieliska i w otoczeniu (często-
tliwość sprzątania, odpowiednia ilość
koszy na śmieci, segregacja odpadów,
odpowiednia ilość urządzeń sanitar-
nych, zakaz wjazdu na plażę pojazdów
mechanicznych, zakaz wstępu zwierząt
na plażę); dostępność (ciągi piesze, ro-
werowe, dojazd transportem publicz-
nym do kąpieliska); bezpieczeństwo na
terenie kąpieliska (odpowiednia ilość
ratowników wodnych, wyposażenie 
w sprzęt ratunkowy, stanowisko pierw-
szej pomocy, oznakowanie stref dla róż-
nych grup użytkowników); dostępność
dla osób niepełnosprawnych (podjazdy,
urządzenia sanitarne, miejsca postojo-

we); prowadzenie działań dotyczących
edukacji ekologicznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych przez miasto.

Błękitna Flaga jest nazwą programu
wdrażanego przez organizację pozarzą-
dową – Fundację na rzecz Edukacji
Ekologicznej z siedzibą w Danii, zrze-
szającej narodowe organizacje, pełniące
funkcję koordynatorów programu. Ce-
lem programu jest promocja ochrony
środowiska w miejscowościach nad-
morskich, kąpieliskach i przystaniach
jachtowych. Ośrodki spełniające zało-
żenia programu uzyskują prawo do
używania znaku „Błękitnej Flagi”. Pro-
gram Błękitnej Flagi wystartował 
w 1987 r. w Europie z zamiarem zachę-
cenia zarządców kąpielisk do spełnienia
założeń dyrektywy Rady Europejskiej
dotyczącej jakości wody w kąpieliskach.

UWAGA! Informujemy, że kolejny numer Wiadomości Darłowskich pojawi się po wakacjach 
– tj. we wrześniu 2019 roku.

Portowe Dni Morza – Darłowo 2019 

Błękit 
nad
darłówkiem

Od 22 czerwca wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy szyno-
busu relacji Darłowo – Sławno. Od poniedziałku do czwartku
będziemy mogli pojechać 6 razy, w piątki i soboty – aż 9, 
zaś w niedziele będzie 8 relacji do dyspozycji pasażerów. 
Czas podróży wyniesie jedyne 23 minuty.

Tuż po „Bożym Ciele” – w przeddzień którego kończy się rok szkolny – zacznie
obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy szynobusu. W Darłowie autobus szynowy
będzie odjeżdżał z dworca PKP (ul. Bogusława X), zaś w Sławnie będzie zatrzymy-
wał się na tamtejszym dworcu kolejowym (ul. Dworcowa).

Szynobus będzie odjeżdżał:

od poniedziałku do czwartku
– z Darłowa: 6:28; 10:22; 12:13; 15:54; 17:51; 19:03
– ze Sławna: 5:58; 9:34; 11:42; 15:08; 16:47; 18:23

w piątki i soboty
– z Darłowa: 6:28; 7:42; 8:45; 10:22; 12:13; 15:54; 17:51; 19:03; 20:09
– ze Sławna: 5:58; 07:04; 8:14; 9:34; 11:42; 15:08; 16:47; 18:23; 19:36

w niedziele
– z Darłowa: 7:42; 8:45; 10:22; 12:13; 15:54; 17:51; 19:03; 20:09
– ze Sławna: 7:04; 8:14; 9:34; 11:42; 15:08; 16:47; 18:23; 19:36

Cena biletu w jedną stronę to jedyne 5 zł. Przejazdy realizują Przewozy 
Regionalne.

Plaża w Darłówku uhonorowana Błękitną Flagą

Wakacje w Darłowie zaczyna-
my w klimacie morskim od

Portowych Dni Morza/Port Fish Day.
Już dziś zapraszamy wszystkich

bardzo serdecznie do Portu Darłowo.
Będzie chillout portowy, liczne degus-
tacje potraw z ryb Morza Bałtyckiego,
koncert szant i wiele innych atrakcji. 

Bądźcie z nami – Lato 2019 witamy
w morskim klimacie.

28 czerwca (Darłowski Dzień Morza)
12:00 Gala Morska – uroczyste spot-

kanie w Porcie (Terminal Pasażerski) 
140. rocznica uruchomienia portu

handlowego w Darłowie 

14:15 – Odsłonięcie tablic portowych
– falochron wschodni w Darłówku

14:30 – Festiwal Ryby – Ryby od na-
szych Rybaków, 

w menu: dziedzictwo smaków dar-
łowskiego portu: zupa rybna, dorsz
smażony, ryby wędzone, przekąski ryb-
ne 

prezentacja aplikacji My Fish Darło-
wo w ramach projektu Fish Markets 

– koncert szant w wykonaniu ze-
społu Niezbędny Balast 

– koncert Marka Wysockiego
29 czerwca 
22:00 – Wszystko stracone (USA 

– 1 h 45 min.) – reż. J.C. Chandor 
– inauguracja kina plenerowego 
Wakacje 2019 (Rynek Miejski w Darło-
wie) 

30 czerwca 
16:00 – Msza Święta w intencji Ludzi

Morza – kościół w Darłówku pw. Św.
Maksymiliana Marii Kolbego 

16:45 – Pielgrzymka morska i po-
święcenie kapliczki Błogosławionego
Jana z Łobdowa – patrona żeglarzy
(nowy Basen Rybacki) 

około 17:30 – Parada jednostek pły-
wających w morze. Modlitwa i wieniec
w hołdzie zmarłym na morzu.
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Od 1 czerwca prezesem Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodar-

ki Komunalnej w Darłowie jest Krzysz-
tof Walków, dotychczasowy dyrektor
Zarządu Portu Morskiego. Na funkcję
dyrektora Zarządu Portu powołano
Agnieszkę Lupke, dotychczas związa-
ną z Zespołem Szkół Morskich w Dar-
łowie.

Krzysztof Walków ma 44 lata. Jest
związany z darłowskim samorządem od
grudnia 2002 roku, gdzie pełnił funkcję
kierownika referatu promocji i współ-
pracy zagranicznej. Od listopada 2012
do października 2017 roku był sekreta-
rzem Urzędu Miejskiego w Darłowie.
Funkcję dyrektora Zarządu Portu pełnił
do 31 maja 2019.

Agnieszka Lupke ma 43 lata. Od 2008
roku jest związana z Zespołem Szkół
Morskich w Darłowie (wcześniej Powia-
towy Urząd Pracy w Sławnie). W ZSM
uczyła przedmiotów zawodowych logis-
tycznych. Jest absolwentką Akademii
Morskiej w Szczecinie na kierunku lo-
gistyka i zarządzanie w europejskim
systemie transportowym.

zMiany PerSonalne 
w MiejSkich SPółkach

Bartosz Arłukowicz pokazał
jak należy prowadzić 

kampanię wyborczą i zdobył
239 893 głosy w wyborach 

do Europarlamentu.

Pochodzący z Darłowa Bartosz
Arłukowicz w brawurowym sty-

lu wygrał wybory w okręgu nr 13, czyli
zachodniopomorsko-lubuskim. Zdobył
239 893 głosy. Przeskoczył jedynkę listy,
wiceprzewodniczącego Parlamentu Eu-
ropejskiego Bogusława Liberadzkiego.
Pokonał szefa MSWiA i wiceprezesa PiS
Joachima Brudzińskiego. Zrobił piąty
wynik dla komitetu Koalicja Europejska
i ósmy w skali całego kraju. 

– Taka liczba głosów to sukces, ale

przede wszystkim ogromne zaufanie
jakim mnie obdarzono. Zrobię wszyst-
ko, aby go nie zawieść – zapewnił nowy
europoseł.

Bartosz Arłukowicz startował 
z drugiego miejsca, które często z góry
skazane jest na przegraną, na dodatek
w mniej zaludnionym okręgu, do tego
takim, które nie wykazuje się frek-
wencją (w tym roku pod względem
frekwencji okręg 13 znów miał trzeci
wynik od końca, frekwencja ogólno-
polska wyniosła 45,68 proc., w okręgu
zachodniopomorsko-lubuskim – 42
proc.)

W Darłowie o 20% wygrała Koalicja
Europejska przed PiS. Najwięcej głosów
dostał pochodzący z Darłowa Bartosz
Arłukowicz, bo aż 2258.

wojownik z Darłowa
Dziękuje za głoSy

ogłoSzenie
Informacja o przetargach

Burmistrz Miasta Darłowo 
informuje o ogłoszonych przetargach ustnych

nieograniczonych na zbycie nieruchomości
gruntowych położonych w Darłowie:

27 czerwca od godziny 9:00

• ul. Makowa 16, działka ewidencyjna numer 25/13, 
o powierzchni 1376 m2

• ul. Makowa 14, działka ewidencyjna numer 25/14, 
o powierzchni 1375 m2

• ul. Makowa 12, działka ewidencyjna numer 25/15, 
o powierzchni 1375 m2

• ul. Makowa 10, działka ewidencyjna numer 25/16, 
o powierzchni 1376 m2

Dotyczy wszystkich nieruchomości:

• Cena wywoławcza nieruchomości – 134.700,00 

• Wadium 7.000,00 

Wadium należy wpłacić do 17 czerwca 2019 roku.

Przeznaczenie w MPZP: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi wbudowanymi.

9 lipca o godzinie 9:00

• ul. Juliusza Słowackiego 29, działka ewidencyjna numer 125/12,
o powierzchni 1621 m2

• Cena wywoławcza nieruchomości – 137.000,00 

• Wadium 7.000,00 

Wadium należy wpłacić do 1 lipca 2019 roku.

Przeznaczenie w MPZP: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

Ogłoszenie i warunki przetargów publikowane są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarządzenia Bur-
mistrza, oraz są wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Darłowie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o planowanych
przetargach na sprzedaż nieruchomości, które znajdują się na
stronie internetowej www.darlowo.pl

– Droga wojewódzka nr 203, łącząca Darłowo z Ustką,
to ostatni fragment kluczowej nadmorskiej trasy 
zaczynającej się w Koszalinie, na który mogą narzekać
kierowcy. Mieszkańcy naszego regionu dopytują, czy
na pewno doczekają się remontu?

– Zdecydowanie tak. Darłowo musi mieć nowoczesne 
i bezpieczne połączenie drogowe z Ustką. Jako radna woje-
wódzka mogę zapewnić, że dopilnuję, by to zadanie zrealizo-
wano zgodnie z planem. A plan jest taki: po zakończonej 
w 2018 roku przebudowie dwukilometrowego wyjazdu z Dar-
łowa w kierunku Ustki, ruszyły prace związane z projektowa-
niem odcinka biegnącego przez gminę Darłowo i gminę 
Postomino aż do granic województwa. Inwestycja ta jest stra-
tegiczną z punktu widzenia właściciela drogi. Zachodnio-
pomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka na projekt prze-
budowy, który ma być gotowy jeszcze w tym roku.

– To sprawa przesądzona?
– Droga z pewnością powstanie. Nie po to zainwestowano

ponad 100 milionów złotych w modernizację tej drogi na od-
cinku z Koszalina do Darłowa. Nie po to miasto Darłowo
przekazało ponad 600 tysięcy złotych i dopilnowało, by po-
wstał odcinek wyjazdowy w kierunku Ustki, by na tym po-
przestać. Tak samo jak wszyscy mieszkańcy regionu nie
mogę doczekać się zamknięcia tej kluczowej inwestycji. 
Według mnie to najważniejsze zadanie drogowe dla rozwoju
całego powiatu sławieńskiego i strategiczne z punktu widze-
nia rozwoju województwa. Dlatego jestem przekonana, że nic
nie stanie na przeszkodzie, tym bardziej, że trwa już budowa
12-kilometrowego odcinka po stronie województwa pomor-
skiego – od Ustki do granic województwa. 

– Jako nowa radna wojewódzka z pewnością jest pani
często pytana o to, co jeszcze zamierza pani zrobić 
dla naszego regionu?

– Każdy kto mnie zna wie, że jestem skuteczna i nie sku-
piam się tylko na jednym celu. Przez 16 lat byłam zastępcą
burmistrza i dbałam o to, by urząd jak najlepiej służył miesz-
kańcom nie tylko Darłowa. Teraz jako sekretarz miasta i rad-
na wojewódzka na liście zadań do realizacji zapisałam nie
tylko kwestię drogi 203. Powalczę m.in. o dalszą rozbudowę
ścieżek rowerowych. Tak, by nasze okolice były jak najlepiej
połączone z innymi turystycznie atrakcyjnymi regionami.
Praca radnej to jednak nie tylko walka o inwestycje. Dlatego
będę promować też Zachodniopomorski Program Antysmo-
gowy. Gminy mogą wywalczyć pieniądze, które następnie

trafią do mieszkańców inwestujących w wymianę starych
kotłów, pieców, urządzeń grzewczych. Czyste powietrze było
i nadal musi być naszym atutem. 

– To działania rozwijające infrastrukturę, a co z akty-
wizacją społeczną...

– Dużo pozytywnych zmian przyniósł realizowany już
przez samorząd województwa program Społecznik adreso-
wany do stowarzyszeń i grup nieformalnych. Są też mecha-
nizmy wsparcia dla sołectw. Promocja tych programów to
jest również mój priorytet.

Dopilnuję „203”
rozmowa z Elżbietą Karlińską, radną Sejmiku województwa
zachodniopomorskiego, sekretarzem miasta Darłowa:

Odcinek Darłowo-Ustka na pewno doczeka się remontu 
– zapewnia Elżbieta Karlińska, radna wojewódzka z Darłowa.
Nie po to zainwestowano ponad 100 milionów złotych 
w drogę wojewódzką 203, by na tym poprzestać.



6 czerwca, na plaży
wschodniej w Darłówku, 

z inicjatywy „Przedszkola 
przy Szkole” ratownicy 

wodni zorganizowali lekcję 
na temat bezpieczeństwa 

nad wodą. 

Najmłodsi doskonale znali
wszystkie zasady, ale dzięki

warsztatom dowiedzieli się wielu cieka-
wostek dotyczących pracy ratowników,
wydawanych przez nich komend i syg-
nałów.

Lekcja zakończyła się wyczekiwa-
nym elementem praktycznym – bie-
giem wzdłuż plaży. Ta część niewąt-
pliwie dała przedszkolakom mnóstwo
radości i frajdy, zaś ratownikom sa-
tysfakcję z faktu, że realizacja kampa-
nii „Respekt Bałtyk” przekłada się na
wzrost świadomości, co zaobserwowa-
li podczas zabawy z dziećmi. 

Dziękujemy społeczności i dyrekcji
„Przedszkola przy Szkole” za uczestnic-
two w projekcie i mamy nadzieję, że 
zaowocuje ona w przyszłości bezpiecz-
ną i odpowiedzialną zabawą nad Mo-
rzem Bałtyckim i innymi akwenami.

PrzeDSzkolaki 
czują reSPekt
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30. dzieci z Darłowa 
wyjedzie latem w Gorce 

– pasmo górskie 
w Beskidach Zachodnich. 

Kolonie letnie będą bogate 
w program turystyczny 

i profilaktyczny.  

Rozpoczęto już rekrutację.
Uczestników tego letniego wy-

poczynku typują pedagodzy szkolni

wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej. Wyjazd jest jak co roku
całkowicie finansowany przez bur-
mistrza miasta Darłowo z opłat za wy-
dawanie zezwoleń na sprzedaż alkoho-
lu. 

W znanej wsi letniskowej Ochotnica
Dolna w powiecie nowotarskim na
dzieci czeka wiele atrakcji i fachowa
opieka. W programie wyjazd na Słowa-
cję i zwiedzanie m.in. Czerwonego
Klasztoru w słowackiej części Pienin,
wycieczki do: Starego i Nowego Sącza,

uzdrowiska Szczawnica, Niedzicy 
i Czorsztyna wraz z rejsem statkiem po
Zalewie Czorsztyńskim. Ponadto dzieci
odwiedzą Zakopane, Ludźmierz i wejdą
na platformę widokową, położoną nad
Doliną Popradu. 

Dzieci będą zakwaterowane w poko-
jach 4-7 osobowych w ośrodku wypo-
czynkowym przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych.

Turnus kolonijny rozpoczyna się 
22 czerwca i będzie trwał do 1 lipca.

Znad morza w góry 

Darmowe kolonie dzieci z Darłowa

Już wkrótce ruszają 
Miejskie Darłowskie Wakacje.

Organizatorem jest Miasto
Darłowo oraz Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej 
w Darłowie.

Zajęcia odbywać się będą od po-
niedziałku do piątku w godzi-

nach 10:00 – 15:00 w siedzibie Miejskiej
Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna
Przystań”, przy ul. Franciszkańskiej 2
(wejście od ul. Wenedów).

W zajęciach mogą wziąć udział dzie-
ci w wieku 6-12 lat, z terenu miasta

Darłowo, które wcześniej zapiszą się na
listę. O uczestnictwie dzieci w zajęciach
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Półkolonie rozpoczną się 1 lipca i
będą trwać do 30 sierpnia. Termin zapi-
sów od 24 czerwca. 

Zapisywać chętne dzieci można oso-
biście u wychowawców Miejskiej Świet-
licy Środowiskowej „Bezpieczna Przy-
stań” przy ul. Franciszkańskiej 2 lub
pod nr telefonu 691 039 903. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych oraz tych którzy się
jeszcze wahają.

Przyjdźcie i przekonajcie się, że
wakacje w mieście nie muszą być nud-
ne!!!

Wakacje w mieście 

Kapitan Parawan powraca na
plaże Darłówka. Podobnie jak
w pierwszej części przygód,

superbohater ma misję do spełnienia.
Tym razem hasłem przewodnim jego
nauk jest slogan RESPEKT BAŁTYK. 

Respekt Bałtyk to kampania eduka-
cyjna mająca za zadanie zaszczepić 
w świadomości turystów odpowiednie
myślenie, działanie i przede wszystkim
podejście do wspólnego dobra naturalne-
go jakim jest morze – Morze Bałtyckie. 

To ono wraz z plażami jest głównym
motywatorem przyjazdów turystycz-
nych nad polskie wybrzeże Bałtyku.
Morze bywa piękne, spokojne, tajemni-
cze z drugiej zaś strony groźne i niebez-
pieczne. Stąd każdy bez względu na
wiek, umiejętności pływackie, żeglar-
skie – powinien czuć przed nim respekt.
Respekt czytany właśnie jako szacunek,
poważanie, podziw i… ostrożność. 

Większość mieszkańców Pomorza
wie, że ono potrafi dawać i zabierać.
Okazanie mu odpowiedniego szacunku
– respektu i życiowej mądrości może
uchronić nas od niebezpieczeństwa.
Kapitan Parawan w drugiej części przy-
gód zwraca naszą uwagę na banalne
aczkolwiek notorycznie popełniane
błędy. Uczy słuchania, przestrzegania
norm i zasad korzystania z kąpielisk
morskich. Podpowiada i przestrzega.
Mówi – RESPEKT BAŁTYK – to ono
dyktuje tu warunki. 

Za chwilę poznacie nowe przygody
superbohatera polskich plaż – Kapitana
Parawana, a pozyskaną wiedzę wyko-
rzystajcie w życiu. 

Respekt Bałtyk to szersza akcja
Miasta Darłowa, której celem nadrzęd-
nym jest bezpieczeństwo osób wypo-
czywających nad wodą. Już w lutym

miasto wystosowało pismo – apel do
Ministerstwa Sportu i Turystyki o po-
moc i wsparcie akcji Respekt Bałtyk.
Udało się wówczas pozyskać 500 plaka-
tów i 5000 broszur ze szczegółowymi
informacjami na temat bezpiecznych
zachowań nad wodą i sposobów reago-
wania na sytuacje kryzysowe. Broszury
te trafiły już do części darłowskich
dzieci, do innych trafią przed ostatnim
dzwonkiem tego roku szkolnego. Po-
została część zostanie przekazana do
punktów informacji turystycznej dzia-
łających w mieście oraz na stanowiska
ratownicze. 

Akcja Respekt Bałtyk obejmuje po-
nadto folder informacyjny o darłow-
skich plażach autorstwa Magdy Bur-
duk, szefowej darłowskiej promocji 
– który został wydany w dwóch wers-
jach językowych (PL i DE) a opisuje on
plaże i morze, które bywa żywiołem
groźnym (dostępne w it Darłowo lub 
w Biurze Promocji). 

Hasło to widnieje ponadto na wy-
produkowanych przez Biuro Promocji
Miasta opaskach dla dzieci, które bę-
dzie można pobrać na wszystkich sta-
nowiskach ratowników wodnych plaży
zachodniej i wschodniej. 

Kapitan Parawan powraca 
lada chwila pojawi się druga część komiksu z przygodami kapitana Parawana, który jak zapewne pamiętacie w pierwszej części walczył
ze zjawiskiem parawaningu na polskich plażach. 

RESPEKT Bałtyk 
to szeroka i mega istotna akcja

informacyjno-edukacyjna. 
To ważne słowo UWAŻAJ,

które trzeba mówić nad mo-
rzem w sposób odpowiednio

zaakcentowany, wydrukowany
i pogrubiony – komentuje 

M. Burduk. Wakacje bezpieczne
i szczęśliwe – o takie chcemy

zadbać – to nasz cel. 
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W OBiEktYWiE

Leśne dukty w Darłówku Zachodnim. Jeszcze w trakcie budowy, ale już piękne.

fontanna w parku

W Darłowie, pomiędzy 
ulicami ks. Jerzego 

Popiełuszki, al. Jana Pawła II 
i Sportową przy rondzie

Pionierów Ziemi Darłowskiej,
trwają prace budowlane przy

wznoszeniu POLOmarketu. 

Jeszcze niedawno były głębokie wy-
kopy. Teraz niemal gotowe są już mury,
które urosły jak po deszczu.

Na działce o powierzchni 45 arów
powstaje POLOmarket. Ta polska sieć
sklepów posiada już ok. 280 takich pla-
cówek na terenie całego kraju. Odda-
nie inwestycji do użytku planuje się na
początku tegorocznego sezonu letnie-
go.

rosną mury 

konstrukcja maszynowni fontan-
ny w Parku Eryka jest już na

swoim miejscu. Fontanna zaprojekto-
wana została jako „sucha” – bez wi-

docznej niecki wodnej. Tworzyć ją bę-
dzie plac wodny o kształcie prostokąta
o wymiarach 5,4 x 11,4 m. Na placu roz-
mieszczono łącznie 18 dysz. 

rekreacja Przy Szkole MorSkiej

Na terenie Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie zakoń-

czono niemal wszystkie prace
związane z utworzeniem 

nowego terenu rekreacyjno-
-sportowego. 

Pomiędzy bieżnią, płotem a bu-
dynkiem Szkoły zainstalowano

siłownie zewnętrzne takie jak np.: wy-
ciskanie z dwóch stron, wyciąg górny 
z dwóch stron, biegacz z jednej strony 
z drugiej twister, prasa do nóg z jednej
strony z drugiej twister, jeździec z jed-
nej strony z drugiej rower, narciarz 
z jednej strony z drugiej wioślarz, pod-

ciąganie dla nóg z dwóch stron, oraz
motylek z dwóch stron. 

– Ponadto wykonano stoły betono-
we do gry w szachy, chińczyka i tenisa
oraz elementy małej architektury, 
w tym grill, stoły piknikowe, ławki i ko-
sze na śmieci, a także zainstalowano
lampy parkowe – poinformowała nas
Magdalena Miszke, dyrektor Zespołu
Szkół Morskich w Darłowie. 

Do całkowitego zakończenia prac
pozostało jedynie posianie trawy. Pro-
jekt ,,Budowa publicznej infrastruktu-
ry turystycznej i rekreacyjnej na tere-
nie Zespołu Szkół Morskich w Darło-
wie, został zrealizowany w ramach
programu operacyjnego ,,Rybactwo 

i Morze”. Przedsięwzięcie pozwoliło na
uzyskanie dotacji w wysokości 152.438
zł, ze środków Unii Europejskiej, co
stanowi 85% ogółu kosztów. Wykonaw-
cą robót jest firma: NOBA-EXIM Bart-
łomiej Norkowski z Kawęczyna, która
wygrała nieograniczony przetarg na to
zadanie. 

Park inkula powstaje na
powierzchni 54 864 m2.
Dlatego jest możliwe, aby
powstały tam enklawy
zieleni. jedną z nich jest
sad owocowy. 

Wczęści budowanego Parku In-
kula zaprojektowany został

sad owocowy, który zostanie obsadzo-
ny m.in. jabłonią domową Niedźwiec-
kiego, Sieversa, śliwą domową, gruszą
pospolitą, czereśnią ptasią. Łącznie po-
sadzonych zostanie 120 drzew owoco-
wych.

Kolejną grupą drzew, nasadzonych
w ramach projektu zieleni, tworzącą
tzw. grupę podkreślającą kompozycje
jest betula pendula – brzoza brodawko-
wata. Sadzonki (53 szt.) o min. wysokości
4 m właśnie zostały odebrane w ramach

tzw. kontroli w trakcie prowadzonych
robót. 

Zweryfikowany został również stan
poprzednich nasadzeń, wynik jest bar-
dzo zadowalający. 

Omówione zostały także kolejne do-
stawy zieleni o charakterze izolacyj-
nym (krzewy do strefy biocenotycznej),
a także roślin okrywowych. 

Z wielkim entuzjazmem czekamy na
kompozycje projektowanego ogrodu sen-
sorycznego oraz ogrodu deszczowego. 

Na terenie Parku Inkula powstają
także ciągi piesze o łącznej długości
około 1400 m, część z nich o długości
ok. 250 m zbudowana zostanie jako
drewniane kładki. Właśnie trwa ich
montaż. Drewniany pomost powstaje 
w miejscu, który jesienią i wiosną oto-
czony jest wodą.

Jednocześnie prowadzone są prace
dotyczące nowego placu zabaw. Na 
powierzchni ok. 950 mkw. zamontowa-
ne zostanie 13 nowych urządzeń zaba-
wowych dla dzieci w różnym wieku. 

inkula się zieleni 

złotych kosztowała 
inwestycja.

177.120 

Z ostatniej chwili
DaRłOWski fRaktal 

W ramach obchodów Jubileuszowego Roku Mate-
matyki 2019 i 100-lecia założenia Polskiego Towarzystwa
Matematycznego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie włączyli się 
w realizację projektu „ Fraktal na stulecie”. Celem wyda-
rzenia było ułożenie fraktala jakim jest Trójkąt Sierpiń-
skiego, czyli tworu matematycznego mającego nieskoń-
czone podobieństwo. 
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uwaga!
Informujemy, iż w związku z Bożym Ciałem jednorazowo zmianie ulega harmono-
gram wywozu odpadów komunalnych:

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

Za utrudnienia przepraszamy!

Prezes Sądu Okręgowego w Koszali-
nie wystąpił do Rady Miejskiej w Darło-
wie o dokonanie wyboru ławnika na ka-
dencję 2020-2023. Liczba ławników do
wybrania wynosi:

– 1 osoba do Sądu Okręgowego 
w Koszalinie 

Niezbędne formularze rozporzą-
dzenia są dostępne w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w zakładce „Wybory ławni-
ków”, oraz można je będzie otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 
pokój 23 (I piętro – Biuro Rady Miej-
skiej ). 

Zgłoszenia będą przyjmowane do
dnia 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie
Miejskim w Darłowie, pokój 23 (I piętro
– Biuro Rady Miejskiej – tel. 9431421-
95) w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Darłowie 

/-/ Czesław Woźniak

rusza nabór na ławników 

Pierwszy weekend czerwca
w Darłowie zdominowali 

najmłodsi mieszkańcy, którzy
aż dwa dni (1 i 2 czerwca) 

obchodzili swoje święto 
– Dzień Dziecka.

Wsobotnie przedpołudnie 
– 1 czerwca – na placu za-

baw przy ul. Wieniawskiego odbył się
festyn dla najmłodszych pn. „Postaw
na Dzień Dziecka”. Na dzieci i mło-

dzież w godz. 11 – 14 czekało mnóstwo
atrakcji, m.in. występy artystyczne
(grup przedszkolnych, zespołów ta-
necznych, młodych wokalistów), kon-
kurencje sportowe przygotowane
przez lokalne kluby i stowarzyszenia,
malowanie twarzy, a także liczne za-
bawy i konkursy, po których każdy
został obdarowany słodyczami i pre-
zentami. 

Dzień później, w niedzielę, na Wy-
spie Łososiowej odbył się „Wędkarski
Dzień Dziecka”. Koło PZW „Łosoś” za-
prosiło całe rodziny nad Wieprzę do

wspólnej rywalizacji. Po kilkugodzin-
nym wędkowaniu oraz zorganizowanej
dla najmłodszych tzw. kategorii rzuto-
wej (polegającej na trafieniu spławi-
kiem w wyznaczone miejsce), wyłonio-
no najlepszych i wręczono zwycięzcom
atrakcyjne nagrody. 

Dzień Dziecka w Darłowie – nieco
dłuższy niż gdziekolwiek na świecie, bo
trwający aż dwa dni – był udany nie tyl-
ko za sprawą pięknej pogody. Wszyst-
kim dzieciom w tych dniach towarzy-
szyły rumieńce na policzkach i pro-
mienne uśmiechy.

Dzień Dziecka w naszym mieście

„wiwat wolność!”,
„wiwat Solidarność!”
– z takimi hasłami 
na ustach mieszkańcy
Darłowa celebrowali 
4 czerwca na rynku
miejskim 30. rocznicę
pierwszych częściowo
wolnych wyborów 
do Sejmu Prl 
i odtworzonego po raz
pierwszy po wojnie
Senatu. 

Tę ważną rocznicę, wprowa-
dzającą w Polsce silne funda-
menty dla demokratycznego

ustroju prawnego, świętowali wspólnie
najstarsi obywatele miasta – pamięta-
jący i uczestniczący w tym historycz-
nym plebiscycie – a także najmłodsi,
dla których była to z pewnością wielka
obywatelska lekcja.

W samo południe, tuż po wybrzmia-
łych z wieży Kościoła Mariackiego
dzwonach i hejnale miejskim, zebrani
na rocznicowym wydarzeniu wspólnie
odśpiewali hymn państwowy – „Mazur-
ka Dąbrowskiego”. Tuż po tym, utrzy-
mując charakter happeningu, swoje
okolicznościowe przemówienia wygło-
sili kolejno: dyrektor Zespołu Szkół
Morskich – Magdalena Miszke, starosta
sławieński – Wojciech Wiśniowski 

i burmistrz Królewskiego Miasta Darło-
wo – Arkadiusz Klimowicz.

Integralną częścią darłowskich ob-
chodów 30-lecia Wyborów’89 – które
tak jak w innych miastach zostały na-
zwane „Świętem Wolności i Solidar-
ności” – było złożenie „Życzeń dla

Polski”. Do skrzyni symbolizującej
urnę wyborczą z wyborów kontrakto-
wych, przy której wartę honorową ob-
jęli uczniowie Szkoły Morskiej, swoje
pozdrowienia na następne dziesięcio-
lecia wrzuciły delegacje szkół i przed-
szkoli, przedstawiciele władz, pracow-

nicy ratusza oraz mieszkańcy i tury-
ści.

Szczególnie wyróżniającym się ele-
mentem happeningu – będącego „żywą
lekcją historii” – były licznie mieniące
się w słońcu biało-czerwone flagi. To
między innymi dowód utożsamiania

się z barwami narodowymi i najpięk-
niejszymi wartościami, takimi jak:
wolność, solidarność i demokracja. 
Impreza została przygotowany przez
Biuro Promocji Miasta Darłowa, a po-
prowadził ją Daniel Frącz, pracownik
Biura.

Święto Wolności i Solidarności

fot. MagDa BurDuk

fot. DawiD Jasiewicz
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ŚWiętOWALiŚMy 707. UrODziNy DArłOWA
od drugiej lokacji miasta Darłowa, która miała miejsce w roku 1312 – minęło 707 lat. W dniach 
17 – 19 maja Darłowo i jego mieszkańcy świętowali iście po królewsku. Było uroczyście i atrakcyjnie… 

tegoroczne Dni Darłowa 
zainaugurowała 
PArADA KrólA EryKA 

Na staromiejskim rynku, który
został wytyczony 707 lat temu

zebrały się władze miasta i powiatu sła-
wieńskiego, radni, mieszkańcy i przede
wszystkim dzieci ze wszystkich przed-
szkoli, Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Króla Eryka Pomorskiego, Miejskiego
Gimnazjum, Zespołu Szkół im. S. Że-
romskiego i Zespołu Szkół Morskich.
Prawie wszyscy mieli na głowach koro-
ny symbolizujące władcę Skandynawii 

i księcia Pomorza Eryka I oraz ubiory 
z epoki. Przybyłych powitali burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz oraz król
Eryk, w którego wcielił się dr Bronisław
Nowak z Akademii Pomorskiej w Słup-
sku. 

Uroczystości rozpoczęły się odegra-
niem darłowskiego hejnału, który co-
dziennie w południe wita mieszkańców
grodu i przybyłych doń turystów. Ten
hejnał, który jest pieśnią powitalną na

cześć króla Eryka powracającego na oj-
cowiznę 570 lat temu, został również
odegrany na cztery strony świata przez
zacnego trębacza Zenona Lesnera. 

Parada Króla Eryka przeszła z rynku
ulicami Powstańców Warszawskich,
Krótką i Zamkową na plac turniejowy
przed Zamkiem Książąt Pomorskich.
Tam Bractwo Rycerskie Ziemi Słupskiej
zorganizowało piknik historyczny z licz-
nym udziałem rycerstwa i mieszkańców.

Występ Sławomira na stadionie
miejskim był muzycznym hitem
uświetniającym Dni Darłowa 

Pchli targ 
Podczas tegorocznych Dni Dar-

łowa w niedzielę 19 maja na Wy-
spie Łososiowej królował bazar różności
czyli „Pchli Targ”. Tłumy darłowian od-
wiedziły Wyspę, gdzie wystawiający
oferowali książki, odzież, zabawki, biżu-
terię i inne przedmioty. Przy okazji dzieci 
pobawiły się na parkowym placu zabaw,
a smakosze zajadali się grillowanymi
kiełbaskami. Inicjatywa Roberta Gorgola
po raz kolejny okazała się strzałem 
w dziesiątkę. 

Darłowska 
noc muzeów
Do tradycji już weszła organizacja w Darłowie

Nocy Muzealnych w Zamku Książąt Pomor-
skich. Zorganizowana 17 maja Noc Muzeum była wy-
jątkowa i pełna atrakcji z dwóch powodów. Po pierw-
sze połączyła się z uroczystymi obchodami Dni Darło-
wa i po drugie z otwarciem wielkiej, multimedialnej,
retrospektywnej wystawy poświęconej władcy Skan-
dynawii i księciu Pomorza Erykowi Pomorskiemu.
Bogata ikonografia w sposób nowoczesny prezentuje
życie i dokonania tego wyjątkowego władcy, prekur-
sora Unii Europejskiej. W tym roku w maju przypada
570. rocznica powrotu króla Danii, Szwecji i Norwegii
na ojcowiznę oraz 560. rocznica jego śmierci.

Natomiast Dni Darłowa przypominają, że w roku
1312, w  dniu Świętej Trójcy (21 maja), z  rąk możno-
władców pomorskich dobrze mówiących po polsku
braci Święców: Piotra, Jaśka i Wawrzyńca został wy-
stawiony akt drugiej lokacji dla Darłowa.
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ŚWiętOWALiŚMy 707. UrODziNy DArłOWA

Występ Sławomira na stadionie
miejskim był muzycznym hitem
uświetniającym Dni Darłowa 

Przed jego koncertem na scenie poja-
wił się zespół Lorem. Grupa działa od

kilku lat i gra łatwo wpadające w ucho utwo-
ry pop, rock, funky i reggae. Na scenie zade-
biutował także, mający świetne warunki wo-
kalne Jarosław z Darłowa, czyli Jarosław Byr-
wa, na co dzień pełnomocnik burmistrza ds.
rozwoju i strategii miasta, pracownik Urzę-
du Miejskiego w Darłowie. Z zamiłowania 
i pasji – czasami wokalista. Jego marzeniem
było zaśpiewać dla Darłowa i 18 maja wystą-
pił dla publiczności śpiewając Sen o Victorii
z repertuaru zespołu Dżem.

Natomiast Sławomir Zapała, pseudonim
Sławomir aktor, showman, piosenkarz   
i muzyk rock-polo grał na gitarze i śpiewał
głównie rytmiczne piosenki o życiu i miło-
ści. Działalność muzyczną rozpoczął w No-
wym Jorku na Long Island, gdzie zdobył

uznanie polskich imigrantów. W 2015 r. zos-
tał wokalistą muzyki rock-polo i wykreował
swój pseudonim sceniczny – „Sławomir”. 
W kwietniu 2017 roku ukazała się jego de-
biutancka płyta studyjna zatytułowana The
Greatest Hits. Nagrania dotarły do 1. miejs-
ca polskiej listy przebojów – OLiS i uzyskały
status złotej płyty. Sławomir występował ze
swoją żoną Magdaleną „Kajra” Kajrowicz,
która jest jego muzą. Wokalista zrobił ka-
rierę śpiewając przebój „Miłość w Zakopa-
nem”, ale ciągle wzbogaca swój repertuar.
Na koncercie Sławomir dał czadu i rozbawił
blisko pięciotysięczną darłowską publicz-
ność. Po występie muzyk rozdawał autogra-
fy, sprzedawał płyty i koszulki z nadrukiem
swojego wizerunku.

L.W.

Pchli targ 
Podczas tegorocznych Dni Dar-

łowa w niedzielę 19 maja na Wy-
spie Łososiowej królował bazar różności
czyli „Pchli Targ”. Tłumy darłowian od-
wiedziły Wyspę, gdzie wystawiający
oferowali książki, odzież, zabawki, biżu-
terię i inne przedmioty. Przy okazji dzieci 
pobawiły się na parkowym placu zabaw,
a smakosze zajadali się grillowanymi
kiełbaskami. Inicjatywa Roberta Gorgola
po raz kolejny okazała się strzałem 
w dziesiątkę. 

Quintet Wojciecha 
mazolewskiego 
Był to drugi przyjazd do Darłowa Quintetu Wojciecha Mazolewskiego 

w ramach Pociągu do Jazzu. Koncert wpisał się w 707. urodziny Miasta
i rozpoczął trzydniową, muzyczną ucztę. Nowy program z muzyką Krzysztofa
Komedy, który powstawał przez ostatnie dwa lata mogliśmy usłyszeć w piątek,
17 maja, o godz. 20:00 w darłowskim kinie „BAJKA”. Koncert współorganizował
Darłowski Ośrodek Kultury.

Muzyka Krzysztofa Komedy inspiruje całe pokolenia muzyków nie tylko 
w Polsce ale i na świecie. Nie inaczej jest z Wojtkiem Mazolewskim i muzykami
jego kwintetu: z Joanną Dudą, Markiem Pospieszalskim, Oskarem Torokiem 
i Kubą Janickim. Jednym z impulsów do zagłębienia w jego twórczość jest 
zeszłoroczny koncert WMQ w Londynie podczas prestiżowej serii „Church of
Sound”. Zespół Wojtka Mazolewskiego zaprezentował londyńskiej publiczności
specjalny projekt „Polish Jazz” poświęcony legendom polskiego jazzu w tym 
w dużej części muzyce Komedy.

Darłowska 
noc muzeów
Do tradycji już weszła organizacja w Darłowie

Nocy Muzealnych w Zamku Książąt Pomor-
skich. Zorganizowana 17 maja Noc Muzeum była wy-
jątkowa i pełna atrakcji z dwóch powodów. Po pierw-
sze połączyła się z uroczystymi obchodami Dni Darło-
wa i po drugie z otwarciem wielkiej, multimedialnej,
retrospektywnej wystawy poświęconej władcy Skan-
dynawii i księciu Pomorza Erykowi Pomorskiemu.
Bogata ikonografia w sposób nowoczesny prezentuje
życie i dokonania tego wyjątkowego władcy, prekur-
sora Unii Europejskiej. W tym roku w maju przypada
570. rocznica powrotu króla Danii, Szwecji i Norwegii
na ojcowiznę oraz 560. rocznica jego śmierci.

Natomiast Dni Darłowa przypominają, że w roku
1312, w  dniu Świętej Trójcy (21 maja), z  rąk możno-
władców pomorskich dobrze mówiących po polsku
braci Święców: Piotra, Jaśka i Wawrzyńca został wy-
stawiony akt drugiej lokacji dla Darłowa.



Uroczystość prowadziły nau-
czycielki: Bożena Ciecha-
nowska i Joanna Stefaniak. 

W części oficjalnej został wprowadzony
sztandar placówki, odśpiewano hymn
państwowy i hymn przedszkola, a dy-
rektor zapoznała wszystkich z historią
naszej działalności. Odsłonięta została
również tablica upamiętniająca nasz
Kamienny Jubileusz. Aktu tego dokona-
ła dyrektor Elżbieta Mielczarek – Wa-
luch wraz z burmistrzem Arkadiuszem
Klimowiczem, starszą wizytator Marią
Łapacz – Domaradzką i przewodniczą-
cą Rady Rodziców Justyną Werner.

Ważną częścią uroczystości były 
występy przedszkolaków, które w wy-
jątkowo pomysłowych, barwnych krea-
cjach, przygotowanych wspólnie z ro-
dzicami, zaprezentowali wybrane

utwory z przebogatej twórczości pa-
tronki przedszkola – Janiny Poraziń-
skiej. Nie zabrakło Michałów z utworu
Tańcowały dwa Michały (Słoneczka 
– wych. Grażyna Dulewicz), wesela 
z utworu Chciał się żenić burak (Pajacy-
ki – wych. Joanna Waliszewska, Anna
Białowąs), gąsek z Uzbieranych piórek
(Muchomorki – wych. Katarzyna 
Barankiewicz), postaci z Psotków 
i Śmieszków (Motylki – wych. Sylwia
Cabaj, Marta Resil – Gawle), Dorotki 
z utworu Ta Dorotka (Biedronki 
– wych. Maria Knapińska, Joanna Ste-
faniak), kotków z piosenki Wlazł kotek
na płotek (Stokrotki – wych. Dorota Pa-
sierbek, Bożena Ciechanowska) oraz
stracha i wróbli z wiersza Stoi strach na
wróble (Jagódki – wych. Natalia Książ-
kiewicz). 

Nie zabrakło również absolwentów.
Zespół S – TEN Eweliny Nidzgorskiej
wystąpił w tańcu i gimnastyce arty-
stycznej, 13 i Przyjaciele wraz z Arturem
Hamerlingiem przedstawili wiązankę
piosenek, a zespół Revoltade kierowany
przez Dariusza Chimko porwał publicz-
ność do Makareny i dał pokaz tańca to-
warzyskiego. Dyrektor odebrała z rąk
zaproszonych gości gratulacje, życzenia
i okolicznościowe upominki.

Po degustacji tortu wszyscy obecni
mogli skorzystać ze wspaniałej zabawy
prowadzonej przez klaunów Rupertha 
i Rico oraz skosztować wypieków przy-
gotowanych przez rodziców i pracowni-
ków przedszkola. Wystrój przedszkola

utrzymany był w klimacie czasów dzie-
ciństwa patronki. Można było też zwie-
dzić przedszkole, w salach udostępnio-

no zdjęcia z kolejnych dziesięcioleci
placówki.

Organizacja Jubileuszu nie byłaby
możliwa gdyby nie pomoc wielu osób 
– rodziców, sponsorów, przyjaciół
przedszkola. Dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie, zrozumienie, poświę-
cenie czasu i środków. 

Mamy nadzieję, że przedszkole 
w dobrej formie doczeka kolejnego,
pięknego Jubileuszu.

Bożena CieChanoWska

Maria knapińska
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17 maja odbył się festyn
szkolny „Grunt to rodzinka”.
Impreza przyciągnęła wielu

mieszkańców naszego miasta,
którzy mieli możliwość 

aktywnie i zdrowo spędzić
wolny czas w gronie znajo-

mych i przyjaciół. 

Przygotowano wiele atrakcji dla
dzieci i młodzieży oraz ich ro-

dzin. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się artystyczny zakątek, kącik
malowania farbami na folii. Bardzo
efektowne okazały się stanowiska: „Do-
świadczenia z jajami” oraz „Energe-
tyczni.pl” Pod czujnym okiem ratowni-

ków każdy mógł sprawdzić swoją tech-
nikę udzielania pierwszej pomocy oraz
poznać sprzęt ratujący zdrowie i życie.
Na boisku szkolnym dominowały kon-
kurencje sportowe. W czasie festynu
można było kupić los w „Fantowni”. 
Żaden nie był pusty. 

Rodziny natomiast zmagały się 
w turnieju sprawnościowym o nagrodę
Dyrektora Szkoły „Postaw na rodzinę!”.
Nagrodą Burmistrza nagrodzono lau-
reatkę konkursu plastycznego „Rodzina
pędzlem malowana. Portret”. Przed
uczestnikami festynu wystąpił gościn-
nie: „Niezbędny Balast”z ZSM w Darło-
wie, 13 i Przyjaciele, Szkoła Tańca 
S-TEN Eweliny Nidzgorskiej oraz grupa
taneczna REVOLTADE Dariusza Chim-
ko.

Na „Trójkowym” festynie nie mogło
zabraknąć różnorodnych ciast i potraw
przygotowanych przez rodziców. Na
stanowisku zdrowej żywności czekały
kulinarne przepisy i zdrowe przekąski ,
a u Dobrego Dietetyka oraz Diabetyka
można było uzyskać poradę na temat
zdrowego stylu życia. 

grunt to rodzinka

W tegorocznym, XVI finale
Konkursu Poezji Morskiej,
wzięło udział 44 uczniów 

z 9 szkół powiatu sławień-
skiego. Uczestnicy napisali aż

66 wierszy. 

Celem konkursu jest propagowa-
nie poezji o tematyce morskiej

wśród młodzieży klas VI-VIII szkoły
podstawowej oraz gimnazjalistów.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione
wiersze wydrukowano w okolicznościo-
wym tomiku. Jury nagrodziło 10 wier-
szy. „Złotą Muszlę” otrzymała Laura
Połczyńska z Miejskiego Gimnazjum 
w Darłowie za wiersz „Mił(ość)”, 
a „Srebrną Muszlę” otrzymała Hanna
Filipek ze Szkoły Podstawowej w Słowi-
nie za wiersz „Ścieżka do nieba”. Brązo-

wą Muszlę otrzymał wiersz „Morze
uczuć” Kordiana Słodzińskiego ze Szko-
ły Podstawowej w Pieszczu. Jury kon-
kursu przyznało także 7 wyróżnień.
Otrzymali je następujący uczniowie:
Damian Bielak ze Szkoły Podstawowej
we Wrześnicy, Zuzanna Kuriata z Miej-
skiego Gimnazjum w Darłowie, Malwi-
na Skotarska ze Społecznej Szkoły Pod-
stawowej STO w Darłówku, Wioletta
Brzozowska ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Darłowie, Julia Greczuk ze Szkoły
Podstawowej w Dąbkach, Kornelia Wło-
darczyk ze Szkoły Podstawowej w Sław-
sku i Jakub Sławski ze Szkoły Podstawo-
wej w Postominie. Gratulujemy!

Wszystkim osobom i lokalnym 
instytucjom, które zaangażowały się 
w organizację konkursu oraz przyczy-
niły się do uświetnienia finału Złotej
Muszli, serdecznie dziękujemy!

lIryCznA młoDzIEż 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli 
z nami tego dnia. Dziękujemy uczniom
za dyscyplinę i wspólną dobrą zabawę.
Dziękujemy Gronu Pedagogicznemu,
wszystkim Pracownikom szkoły, 
Rodzicom za odwiedziny, wsparcie 
i dobry humor. Podziękowania skła-
damy Burmistrzowi, Radnym Miasta
Darłowo, sponsorom i wszystkim
osobom zaangażowanym w organi-
zację naszego festynu.

ORGANIZATORZy fESTyNU

70 lat przedszkola
w sobotę, 25 maja, Przedszkole nr 2 im. janiny Porazińskiej w Darłowie obchodziło uroczystości 70-lecia
istnienia. na ten kamienny jubileusz zaproszono wielu znamienitych gości, m.in. przedstawicieli władz
lokalnych i powiatowych, dyrektorów placówek oświatowych, przedsiębiorstw, służb mundurowych,
organizacji pozarządowych oraz byłych pracowników przedszkola. główną rolę odegrali w tym dniu
wychowankowie przedszkola, ich rodzice i absolwenci. 

Przedszkole nr 2 jest jednym z najstar-
szych na Pomorzu. Swoją działalność
rozpoczęło 1 maja 1949 r. Pierwszą
jego kierowniczką była Janina Szon-
szor. Kolejnymi paniami sprawującymi
funkcję dyrektora placówki były: 
Janina Sawicka-łopuska (1951 – 1982),
Maria Grzegorzewska (1982 – 1990),
Maria Knapińska (1990 – 1992), Bożena
Ciechanowska (1992 – 1994), Anna 
Jaworska (1994 – 1999), Barbara 
zalewska (1999 – i 2005 i iX 2005 
– i 2013), Grażyna Dulewicz (i – Viii
2005 i i 2013 – Viii 2018), Elżbieta
Mielczarek – Waluch ( iX 2018 – nadal).

absolwentów opuściło
przedszkole w ciągu 70 lat.

3637

dzieci w wieku 3 do 6 lat
uczęszcza obecnie do przed-
szkola.

152
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Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje
na ulicach:
– al. Jana Pawła II (od ul. Północnej do ul. Słowiańskiej),
– Słowiańska (od al. Jana Pawła II do ul. J. Conrada),
– Jagiellońska (od ul. Słowiańskiej do ul. Bałtyckiej),
– Kapitańska (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżo-

wania z ul. Marynarską),
– Jachtowa (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżo-

wania z ul. Marynarską),
– J. Muchy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do końca 

ul. J. Muchy),
– Kotwiczna (od skrzyżowania 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 skrzyżo-

wania z ul. Żaglową),
– Bosmańska (od skrzyżowania z ul. Kapitańską do skrzyżo-

wania z ul. Żaglową),
– Marynarska (od skrzyżowania z ul. Kapitańską do skrzyżo-

wania z ul. Żaglową),
– Żaglowa (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania

z ul. Marynarską).

BiUrO PArKiNGOWE – ul. Kotwiczna 12, Darłówko zachodnie
(przy kanale)
czynne do poniedziału do piątku w godzinach 9:00 – 15:00
sobota w godz. 10:00 – 14:00
kontakt: parkingi@kultura.darlowo.pl
tel. +48 661 415 310 (w godzinach pracy biura)

Cena:
– pierwsza godzina 3 zł, 
– dwie godziny 6.60 zł, 
– trzy godziny 10.90 zł,
– każda kolejna godzina 3 zł, 

Bilet całodniowy 15 zł. 

Abonament tygodniowy na strefę 70 pln do kupienia w biurze
przy ul. Kotwicznej 12 w Darłówku Zachodnim.

Opłatę należy uiścić bilonem w parkometrze od razu 
po zatrzymaniu samochodu albo w systemach mobilnych 
Mobilet.pl.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda tyrmanda jest

operatorem nie tylko strefy płatnego parkowania, ale także
parkingów płatnych we wszystkie dni tygodnia w godzinach
od 8:00 do 23:00. również w terminie od 1.06 do 31.08.2019
roku. Ceny i sposoby płacenia są takie same jak na strefie 
z wyjątkiem abonamentu tygodniowego, który kosztuje 
90 pln. Dodatkowo na parkingach obowiązuje specjalna cena
dla autokarów 20 pln za jednorazowy wjazd. inwalidzi zarówno
na parkingach jak i w strefie parkują bezpłatnie gdy mają za
przednią szybą auta specjalne oznakowanie.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika obsługi parkingu
braku ważnego biletu i braku opłaty w systemie mobilnym wy-
stawiane jest wezwanie informujące o obowiązku uiszczenia opłaty
dodatkowej w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego 50 pln
(nr konta 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387), a na parkingu 
100 pln (nr konta 81 1020 4681 0000 1902 0065 5316). Opłatę
dodatkową można wnieść w biurze strefy płatnego niestrzeżonego
parkowania w Darłówku Zachodnim ul. Kotwiczna 12 (Terminal
Sztuki) lub przelewem.

Wykaz parkingów:
Conrada, Jana Pawła II (tzw. patelnia), Dorszowa (tzw. Hy-

drobudowa), Wilków Morskich, Chopina, Zamkowa.

DArłoWSKA StrEfA PłAtnEGo PArKoWAnIA nIEStrzEżonEGo 
Od 2 czerwca do 2 września każdego roku, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-18 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

w Mieście Darłowie obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i płatne parkingi niestrzeżone.

OWOCNa WsPółPRaCa 
20 lat miasto Darłowo współpracuje partnersko z niemieckim Garde-

legen. W połowie maja, podczas Dni Darłowa, gościliśmy trzynastoosobową
delegację z tego miasta. 

Spotkanie to było nie tylko okazją do wspólnego świętowania 707. Urodzin
Darłowa, ale także 20-letniej współpracy zagranicznej między miastami Darłowo 
– Gardelegen. Delegacja z burmistrz Mandy Zepig na czele podczas pobytu wzięła
m.in. udział w oficjalnym spotkaniu w ratuszu,  zwiedziła miasto Darłowo – po
którym osobiście oprowadzał i opowiadał burmistrz Klimowicz, a także odbyła rejs
tramwajem wodnym po porcie Darłowo. Goście byli pod ogromnym wrażeniem re-
wolucyjnych zmian przestrzennych jakie nastąpiły w ostatnich latach w Darłowie. 

Biuro Promocji Miasta składa podziękowania darłowskiej spółce obsługującej
rzeczny ruch tramwajowy, za ufundowanie naszym gościom rejsu turystycznego
na trasie Darłowo – Darłówko. 

W gronie międzynarodowych eks-
pertów debatowano w Darłowie o tury-
styce senioralnej. W centrum konfe-
rencyjnym Hotelu Jan w piątek, 
7 czerwca, odbyła się już druga mię-
dzynarodowa konferencja „Silver Tou-
rism”, której partnerem było Miasto
Darłowo.

„Srebrna turystyka” – rozumiana
jako szereg zabiegów mających na celu
przybliżenie i uatrakcyjnienie ludziom
starszym oferty turystycznej kurortów
– od dawna stanowi ważny czynnik 
w zmieniającej się branży, który nieu-
stannie poddawany jest dyskusji za-
równo w Europie, ale także poza nią. 
O niej w miniony piątek rozmawiali
uczestnicy darłowskiej konferencji,
która odbyła się z inicjatywy Darłow-
skiej Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej.  

Podczas konferencji poświęconej
ekonomicznym i społecznym aspek-
tom przemian demograficznych na
rynku pracy w odniesieniu do branży
turystycznej – w której udział wzięli
przedstawiciele organizacji turystycz-

nych i sektora pozarządowego, samo-
rządowcy i wykładowcy uniwersyteccy
oraz goście specjalni z Europejskiej
Federacji Osób Starszych EURAG 
– swoje prelekcje wygłosili m.in. dele-
gaci z Estonii, Wielkiej Brytanii czy
Niemiec. Zaprezentowali oni spojrze-
nie na sektor turystyczny jako miejsce
pracy „age friendly” (w wolnym tłuma-
czeniu: „przyjazne dla każdej grupy

wiekowej”) z perspektywy pracownika
i pracodawcy. Konferencja pozwoliła
na wypracowanie konkluzji, których
wdrożenie może okazać się owocne dla
samorządów i instytucji inwestujących
w „srebrną gospodarkę”. „Silver Tou-
rism” zaprezentowało także Darłowo,
będące gospodarzem konferencji, jako
atrakcyjne miasto organizujące wyda-
rzenia europejskiego formatu.

fEstYN „DZiECi – DZiECiOm” 
Na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej w sobotę, 8 czerwca, bawiły

się całe rodziny podczas festynu zorganizowanego przez Dom Dziecka 
im. Janusza Korczaka i Fundację „Uśmiech Dziecka”. 

Zabawa na stałe wpisała się w miejski kalendarz obchodów Międzynarodowego
Dnia Dziecka. W tym roku na przybyłe rodziny czekało mnóstwo atrakcji przygoto-
wanych przez podopiecznych i personel darłowskiego Domu Dziecka. Uczestnicy
festynu mogli m.in. wysłuchać występów muzycznych i obejrzeć układy grup ta-
necznych (zaprezentowały się zespoły z całego regionu). Można było zdobyć autograf
i porozmawiać z gwiazdą telewizyjną – Piotrem Nerlewskim, wziąć udział w loterii
fantowej (w której każdy los był wygrywający), uczestniczyć w grach i zabawach
rekreacyjno-sportowych, lepić z gliny oraz skosztować pyszności „kuchni piknikowej”. 

Frajdzie i dobrej zabawie nie było końca. Kolejna edycja imprezy, nad którą
patronat objął Starosta Sławieński – Wojciech Wiśniowski, była bardzo udana, 
a najmłodsi wychodzili z niej pełni uśmiechu.

140 lat hanDlowego 
Portu w Darłowie 
Wlatach siedemdziesiątych XIX

wieku przystąpiono do roz-
budowy portu. Budowę nowego awan-
portu zrealizowano w latach 1873–1883.
Nowe falochrony znacznie dalej wycho-
dziły w morze: zachodni na 520 m 
i wschodni na 275 m. Rozbudowę portu
umożliwiła ściągnięta z Francji po
przegranej przez nią wojnie w 1870 r.
kontrybucja. Gdy 1 października 1878
uruchomiono kolej pomiędzy Darło-
wem, a Sławnem uwzględniono ten fakt
w rozbudowie portu. Ostatecznie 
w okresie od sierpnia 1877 do 15 listopa-
da 1879 wybudowano port wewnętrzny,
doprowadzono do niego kolei i pogłę-
biono tor wodny do 4 m. Niewątpliwie
budowa portu handlowego z dostępem
do kolei i szosy przyczyniła się do
znacznego ożywienia życia gospodar-
czego w tym rejonie miasta. Dobrze
przemyślana inwestycja portowa mimo
upływu 140 lat umożliwia przeładunki

towarów w ilości ponad 300 tysięcy ton
rocznie.

Na okoliczność 140-lecia budowy
portu handlowego miasto i Zarząd
Portu Morskiego Darłowa wydały oko-
licznościowy okrągły medal zaprojekto-
wany przez Daniela Frącza z Biura Pro-
mocji Miasta Darłowa. Na awersie znaj-

duje się statek kontenerowy z kotwicą
oraz z lewej sylwetka wieży Latarni
Morskiej i z prawej koło sterowe oraz
napisy, u góry 140 lat współczesnego
portu handlowego w Darłowie i niżej
daty 1879-2019. Na rewersie herb mias-
ta Darłowa i napis w półwieńcu Królew-
skie Miasto Darłowo.

Srebrna turystyka
fot. DawiD Jasiewicz



29 czerwca 
KINO POD CHMURKĄ „Wszystko stracone”, 
Darłowo, Plac Kościuszki W RAMACH „DNI MORZA”

6 lipca 
KINO POD CHMURKĄ „Na układy nie ma rady”, Darłowo, Plac Kościuszki

10 lipca 
Międzynarodowy Festiwal Organowy. Darłowo 
– kościół Św. Gertrudy, godz. 19.15 Eugeniusz Wawrzyniak
– organy, zespół muzyki średniowiecznej Remdih (Czechy)

12 lipca
godz. 12.00 – SURF MUSIC LIVE, Darłówko, plaża za-
chodnia

13 lipca 
KINO POD CHMURKĄ „Pasażer”, Darłowo, Plac 
Kościuszki

18-21 lipca 
Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie

24 lipca 

Międzynarodowy Festiwal Organowy. Darłowo – kościół
św. Gertrudy, godz. 19.15 Józef Kotowicz – organy, zespół
muzyki cerkiewnej Anima z St. Petersburga (Rosja)

25-28 lipca 
Festiwal Filmów Skandynawskich. Darłowo, Kino BAJKA 

27 lipca  
KINO POD CHMURKĄ „Czego życzy sobie kobieta”,
Darłowo, Plac Kościuszki

31 lipca 
Międzynarodowy Festiwal Organowy. Darłowo – kościół
Św. Gertrudy, godz. 19.15 – Roman Perucki – organy, / Maria
Perucka – skrzypce, / Łukasz Perucki – skrzypce

3 sierpnia  
KINO POD CHMURKĄ „Wszystko albo nic”, Darłowo, Plac Kościuszki

7 sierpnia 
Międzynarodowy Festiwal Organowy. Darłowo – kościół Św. Gertrudy, godz. 19.15 –  Paul Kayser (Luksemburg) – organy,
zespół wokalny Art'n'Voices

10 sierpnia
KINO POD CHMURKĄ „Huragan”, Darłowo, Plac Kościuszki

14 sierpnia
Międzynarodowy Festiwal Organowy. Darłowo, Kościół Św. Gertrudy.  godz. 19.15 – Mario Ciferri (Włochy) – organy, chór
Sofia z Kijowa (Ukraina) 

16-17 sierpnia 
REGGAENWALDE FESTIWAL. Nabrzeże Portowe 
– Darłówko Zachodnie

Zagrają: TABU , Jacek Kleyff w Orkietrze na Zdrowie, BAK-
SZYSZ, RADIKAL GURU, DUBSKA, CAŁA GÓRA BAR-
WINKÓW, AYARISE, THE MESSENGERS, SHASHAMANE,
MYASTA, I-REY, STEPPA WARRIORS. Animacje dla dzieci,
parada bębniarzy i wiele innych atrakcji! 

17 sierpnia  
KINO POD CHMURKĄ „Jestem taka piękna”, Darłowo, Plac Kościuszki

WiadomościWiadomościBęDzIE SIę DzIAło
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na lato polecamy!
Lada chwila rozpoczną się wakacje 2019. Przypominamy, że miejski kalen-

darz imprez został opublikowany pod adresem www.darlowo.pl i jest na bieżąco
aktualizowany. Przyda się on nie tylko naszym Turystom, ale również miesz-
kańcom – a bez wątpienia wszystkim tym, którzy prowadzą działalność tury-
styczną lub okołoturystyczną. Warto się z nim zapoznać i polecać turystom cie-
kawe i różnorodne formy i możliwości na spędzenie czasu w Darłowie.  

my polecamy: 

– Portowe Dni Morza/ Port Fish Day (28-30 czerwca) 
– Zlot Pojazdów Militarnych Darłowo 2019 (1-7 lipca) 
– Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie (18-21 lipca) 
– Festiwal Filmów Skandynawskich (25-28 lipca)
– Projekt Plaża (26-28 lipca) 
– Morze Miłości (4 sierpnia)
– Dzień Wody (10 sierpnia) 
– Reggaenwalde Festiwal (16-17 sierpnia) 
– Kino Plenerowe (całe lato)
– Festiwal organowy (5 koncertów). 

Szczegółowy wykaz wszystkich imprez znajduje się na 

www.darlowo.pl

W 2019 roku sezon kąpielowy rozpoczyna się 
22 czerwca i trwa do 8 września. 

Na terenie plaży zachodniej planuje się zorganizowanie 6 kąpielisk, po 100 m
każde. Pierwsze kąpielisko zaczyna się 60 m od falochronu. Tu także powiewać 
będzie „Błękitna Flaga”.

Na terenie plaży wschodniej planuje się zorganizowanie 4 kąpielisk, po 100 m
każde. Pierwsze kąpielisko zaczyna się na wysokości przejścia na plażę nr 8 przy
Apartamencie Amon.

Kąpieliska będą funkcjonowały codziennie w godzinach od 10 do 18. Każde
stanowisko wyposażone będzie w wieżę ratowniczą (wieże zostały zakupione 
w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego), R1 (wyposażone torby me-
dyczne), łódź wiosłową oraz sprzęt wg rozporządzenia. Na każdej plaży będzie
sprzęt motorowodny (skuter). Miasto planuje zatrudnić 30 ratowników wodnych,
2 kierowników plaż oraz koordynatora. znaki obowiązujące na kąpieliskach:

– A1 – kąpiel zabroniona, 
– A8 – skakanie do wody zabronione, 
– B2 – nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi, 
– C1 – wiry, 
– C 10 plaża strzeżona,
– plaża niestrzeżona, 
– C5 – skały podwodne, 
tablice:
– budowle hydrotechniczne – zakaz wchodzenia, przebywania i skakania
– „Tu wolno palić”
– „Zakaz palenia poza wyznaczonymi strefami”
W celu utrzymania czystości na terenach plaż urząd współpracuje z MPGK,

któremu powierzono wykonanie zadań polegających na sprzątaniu i utrzymaniu
czystości terenu plaż.

Urząd będzie współpracował z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
w ramach pobierania próbek wody z kąpielisk. 

Poza tym na plażach będzie obowiązywał zakaz palenia poza wyznaczonymi
strefami, które będą znajdowały się przy przejściach na plażę. W miejscach tych
ustawione będą koszopopielnice oraz tablice z napisem „TU WOLNO PALIĆ”.

Bezpieczne wakacje

Darłowski ośrodek kultury
zaPraSza:

kalendarium wakacyjnych imprez



27 maja, w siedzibie 
Darłowskiego Ośrodka 

Kultury, gdzie działa klub gier
planszowych Psia Kostka 

testowano nową grę. 

Jej akcja rozgrywa się na plaży i do-
tyka między innymi tematu para-

waningu. To prototyp, który w chwili
obecnej jest testowany przez graczy 
i udoskonalany przez autora – Łukasza
Makucha. Organizatorem dnia z grami
planszowymi był założyciel Klubu Gier
Planszowych w Darłowie – Maciej Przy-
bytniak.

Głównym zadaniem graczy jest roz-
stawienie parawanów, zgarnięcie z pla-
ży jak największej ilości kamyków czy
muszelek a jednocześnie zawalczenie 
o najlepsze miejsce na plaży – tłuma-
czył pomysłodawca eventu. W grę może
grać 2 do 4 graczy a przewidywany czas
jednej rozgrywki to 35/40 minut.

Klub Psia Kostka istnieje w Darłowie
od dwóch miesięcy. Miłośnicy „gier bez
prądu” najczęściej zasiadają do stołu 

w niedziele. Jak sami tłumaczą plan-
szówki rozwijają wyobraźnię i ćwiczą
nasz mózg. Klub posiada bogaty zestaw
gier uwzględniający możliwości graczy
od 3 roku życia.

Polecamy uwadze i zapraszamy do
gry.
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Pojechały 
po doświadczenie

W skrócie
Triumfatorów VI Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Miasta

Darłowo nagradzał prezes MPGK Darłowo Krzysztof Walków wraz 
z radnym Rady Powiatu Sławieńskiego, Arturem Szaryczem.

W związku z rozpoczynającymi się
wakacjami i wzmożonym ruchem tury-
stycznym przypominamy, że w mieście
Darłowo funkcjonują dwa punkty infor-
macji turystycznej prowadzone przez
Darłowską Lokalną Organizację Tury-
styczną w Dorzeczu Wieprzy i Grabo-
wej. Na wszystkie pytania zarówno na-
szych turystów, jak i osób prowadzą-
cych działalność związaną z obsługą
turysty chętnie odpowiedzą, pomogą 
i udzielą informacji pracownicy:

Centrum obsługi 
turystycznej
Darłowo, ul. Pocztowa 6tel. 519 30 30 32
e-mail: cot@darlot.pl
Otwarte: 
pn-pt 09:00 – 17:00, sb 10:00 – 16:00

Centrum obsługi 
turystycznej 
(terminal Pasażerski)
Darłówko, ul. Kotwiczna 14
tel. 732 66 99 19
e-mail: cot2@darlot.pl
Otwarte: 
pn-pt 09:00 – 15:00, sb 10:00 – 16:00

DWIE InformACjE 
tUryStyCznE

Zawodniczki musiały zmierzyć
się z konkurencją m.in. z Nie-
miec, Węgier, Słowacji, a także

z innymi koleżankami z Polski. Każdy
uczestnik w odpowiedniej kategorii wie-
kowej prezentował swoją choreografię,
która składała się z tańca, akrobatyki,
gimnastyki, elementów siłowych. Oce-
niano technikę wykonanych elementów,
poziom trudności, wyraz artystyczny,
przekaz choreograficzny, ekspresję.

Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, iż podopieczne Eweliny Nidzgor-
skiej wywalczyły złote, srebrne oraz
brązowe krążki, zdobywając tytuł Mist-
rzyń Świata!

Wyniki zawodniczek S-tEn:
1 miejsce Hanna Szarejko; 2 miejsce:

Hanna Choma, Weronika Hały, Maria
Kowalska; 3 miejsce: Klaudia Świąt-

kowska, Michalina Szczygieł, Oliwia 
Jakubik, Amelia Perczak, Majka Sto-
jewska, Martyna i Malwina Szczygieł; 
4 miejsce: Milena Radzik, Aleksandra
Perżyło; 5 miejsca Martyna Szczygieł; 
6 miejsce: Natasza Długasiewicz, Hanna
Nejman, 8 miejsce Malwina Szczygieł,
półfinał Hanna Suwała; półfinał duet
Hanna Kozłowska i Aleksandra Perżyło;
półfinał duet Milena Radzik i Hanna
Szarejko.

Sukcesy tancerzy
11 maja w Budapeszcie odbyły się Mistrzostwa Świata Fit-kids & Fitness
aerobic/acrobatic. nasz kraj reprezentowało 16 dziewcząt ze Szkoły tańca eweliny
nidzgorskiej S-ten z Darłowa.

STRONę SPORTOWą REDAGUJE 
ANDRZEJ RAChWALSKI

Trójka naszych 
zawodniczek uczestniczyła 

w eliminacji 
do Ogólnopolskiej Olimpiady

Młodzieży w Łodzi. 

Zbardzo dobrej strony pokazała
się Julia Dąbska, która otarła się

o podium zajmując czwarte miejsca 

w keirinie i sprincie drużynowym oraz
7. lokatę w sprincie. 

Z kolei Kinga Witkowska po raz kolej-
ny uplasowała w czołówce omnium zaj-
mując 9. lokatę i wspólnie z Julią wywal-
czyła 4. lokatę w sprincie drużynowym. 

W wyścigu wystąpiła również Oliwia
Marynka. Jadąc po doświadczenie upla-
sowała się na 9. lokacie w keirinie oraz
zajęła miejsca w drugiej dziesiątce 
w omnium i sprincie.

kolarskie triumfy
Od 17 do 19 maja na pruszkowskim welodromie 

rozegrane zostały Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w ko-
larstwie torowym. Wspaniałe sukcesy odniosły kolarki

Ziemi Darłowskiej. Wyniki dowodzą absolutnej dominacji
dziewcząt naszego klubu – najlepszego klubu kolarskiego

w Polsce.

oto nasze medalistki:

OMNIUM:
1. Wiktoria Pikulik (KK Ziemia Darłowska), 
2. Marta Jaskulska (KK Ziemia Darłowska), 
3. Daria Pikulik (KK Ziemia Darłowska)

KEIRIN:
1. Marlena Karwacka (KK Ziemia Darłowska), 
2. Nikola Sibiak (KK Ziemia Darłowska)

MADISON:
1. Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik (KK Ziemia Darłowska)

SPRINT:
1. Marlena Karwacka (KK Ziemia Darłowska), 
2. Nikola Sibiak (KK Ziemia Darłowska)

WYŚCIG DRUŻYNOWY:
1. KK Ziemia Darłowska (D. Pikulik, W. Pikulik, Jaskulska, Karwacka)

SPRINT DRUŻYNOWY:
1. KK Ziemia Darłowska (Karwacka, Sibiak)

Junior/Juniorka:
OMNIUM:

1. Nikola Wielowska (KK Ziemia Darłowska)
KEIRIN:

1. Nikola Seremak (KK Ziemia Darłowska), 
2. Nikola Wielowska (KK Ziemia Darłowska)

MADISON:
1. Nikola Wielowska, Maja Masiowska (KK Ziemia Darłowska)

SPRINT:
1. Nikola Seremak (KK Ziemia Darłowska), 
2. Nikola Wielowska (KK Ziemia Darłowska)

WYŚCIG DRUŻYNOWY:
1. KK Ziemia Darłowska (Wielowska, Masiowska, Seremak, Ciesielczuk)

SPRINT DRUŻYNOWY:
1. KK Ziemia Darłowska (Seremak, Wielowska)

Serdecznie gratulujemy.

zagraj w Plażing
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25 i 26 maja odbył się 
w Darłowie VIII Turniej 

o Puchar Prezesa Stoczni
Darłowo M&W sp. z o o. 

w piłce siatkowej chłopców.
Wygrał zespół KS Stocznia

Darłowo M&W I.

turniej rozgrywano w systemie
„każdy z każdym” do dwóch

wygranych setów. W turnieju uczest-
niczyły po dwa zespoły: UKS Bronek
Koszalin, DMKS Delfin Darłowo, KS
Stocznia Darłowo M&W. Turniej wy-
grał zespół KS Stocznia Darłowo

M&W I, wyprzedzając DMKS Delfin
Darłowo I. Kolejne miejsca zajęli:
UKS Bronek Koszalin I, DMKS Delfin
Darłowo II, UKS Bronek Koszalin II,
KS Stocznia Darłowo M&W II.

Zawodnicy wyróżnieni: Stocznia I
– Oskar Duda, Stocznia II –Dominik
Wójcik; Delfin I – Jakub Bińkowski,
Delfin II – Oktawian Kuczorski.

Zarząd Klubu Sportowego
STOCZNIA Darłowo w imieniu swo-
im i wszystkich dzieci trenujących
piłkę siatkową w klubie chciałaby
bardzo serdecznie podziękować
sponsorom, którzy w sezonie roz-
grywkowym 2018/2019 wspomagali
klub finansowo i rzeczowo. Są to: 

– Urząd Miasta Darłowo, Gmina
Darłowo, Zespół Szkół Morskich 
w Darłowie, FHU KARO Tomasz Wój-
cik, Henryk Ukleja, Ośrodek Kolonij-
no-Wczasowy WODNIK Ryszard Lam-
pka, PPU „PAKFISH” Piotr Puchała,
RUSKO k/ DARŁOWO Mieczysław 
Puchała, Bałtycki Bank Spółdzielczy 
– Ryszard Mroziński, KRASNAL-
-EUROPARK Sp. z o.o. Marek Zieliń-
ski, PPH „PIRS” sp. z o.o. Szczecin
/Darłowo Przetwórstwo rybne prezes
Małgorzata Matyjaszczyk, Piotrowi
Trzpis Firma obsługująca wiatraki,
MW BUS Marcin Witkowski, AVENA-
Sycewice sp. z o.o., Euro BIT, rodzice
zawodników i zawodniczek.

z notatnika trenera Surdela

Po meczu w Ustroniu Darłowo
odwiedzili zawodnicy Mecha-
nika Bobolic. Wrócili do domu

z bagażem 5 goli (5 : 1). Mecz został wy-
grany wyraźnie i z dużym spokojem.
Mając w perspektywie prestiżowy poje-
dynek w Czaplinku, z aspirującym do
awansu Lechem, nie było sensu zbytnio
się wysilać.

A w Czaplinku… Było blisko, ale pro-
wadząc 2 : 0 chwila zbytniego relaksu 
i ambitni Lechici sprowadzili nas na
ziemię. Strzelili trzy szybkie bramki 
i zanosiło się, że na świętowanie awan-
su poczekamy. Okazało się, że Błonie 
z Barwic rozczarowały w Mielnie 
i w ten sposób przypieczętowały nasz
awans. Do Darłowa wracał wesoły, zwy-
cięski autobus. Mieliśmy wymarzony,
ku uciesze wszystkich, którym piłka
nożna do smaku, awans.

A następnej soboty świętować mogliś-
my wszyscy. Aby było radośniej, graliśmy
w wielkich derbach powiatu, z naszym
odwiecznym rywalem – Sławą Sławno.
Dodatkowo klub zdecydował, że cały do-
chód z biletów za to spotkanie wzmocni
rehabilitację małego Olka Głębockiego.
Uzbierało się tego 2.800 złotych.

Sam mecz, nieco senny i leniwy dał
nam kolejne zwycięstwo, tym razem 
3 : 1. A po meczu była wielka feta. Głów-
ny sponsor klubu, reprezentujący mias-
to burmistrz Klimowicz, pogratulował
awansu. Były miłe słowa skierowane do
piłkarzy i działaczy. Gratulacje dla szta-
bu trenerskiego i vouchery na zakup
sprzętu sportowego. Wiktor „Snajper”
Sawicki wręczył pamiątkową koszulkę
radnej Sejmiku Zachodniopomorskiego,
Elżbiecie Karlińskiej. Były szampany,
wiwaty i celebra. 

Święta, święta i po świętowaniu, bo
czas było wrócić na ligowe boiska. 
A tam czekała na nas w Białogardzie
miejscowa Iskra. Goniliśmy miejsco-
wych aż do wyniku 3 : 3. Dwa razy trafił
Sawiola Sawicki, a swoje dołożył też Ba-

bec. I na tym skończyły się piłkarskie
emocje. Po okresie celebry taki remis
jest bardzo cenny. Iskra jest klubem 
z czołówki tabeli, koniecznie chciała
ograć mistrza, ale się nie udało.

Do końca sezonu mamy jeszcze 

Calisię u siebie (oby przyjechała ) i je-
dziemy do Spójni. A potem podsumuje-
my sobie boje naszej Darłovii o awans
do IV ligi. 

Serdeczne gratulacje od zespołu
Wiadomości Darłowskich.

15 lat kibice na to czekali

Awans
jest nasz
to hasło było najczęściej słyszane na boisku przy
Sportowej, kiedy Darłovia i całe Darłowo mogło
świętować upragniony i zasłużony awans do iV ligi.
awans, na który czekaliśmy 15 lat.

sPORtY Walki 
3 maja, podczas XIX Pucharu Pomorza Ashihara Karate w Darłowie, zos-

tały wręczone nagrody sportowe Polskiej Organizacji Ashihara Karate za
2018 rok. Na pierwszym zdjęciu od lewej prezes POAK Dariusz Winiarski i nagro-
dzeni zawodnicy Gabriel Włodarczyk 7 kyu (Jeżyczki), Bartosz Papierz 3 kyu (Dobie-
sław), Tomasz Bachorski 1 dan (Wodzisław Śląski) i Mirosław Szczotka 1 dan (Cieszyn).
Poniżej na kolejnym zdjęciu Igor Kostrzewa 7 kyu (Iwięcino) i Filip Perżyło 5 kyu
(Darłowo). Miło nam zakomunikować, że w szeregi klubu i organizacji dołączył
kolejny młody zawodnik – Kacper Cembik. Serdecznie witamy w klubie i życzymy
owocnych treningów!

REkREaCJa
RóWNiE WażNa
Darłowski sport ma się dobrze, ale

z natury rzeczy jest domeną ludzi mło-
dych. Dobrze, aby również ci nieco starsi,
powiedzmy tacy 50+ zauważyli, że sport
i szeroko rozumiana rekreacja dają samo
dobro. Od zdrowia, po samopoczucie.
Warto korzystać z wielu dostępnych 
w Darłowie możliwości, zachętą do tego
niech będą nasi radni miejscy, Jurek 
Maciąg i Paweł Breszka, którzy syste-
matycznie korzystają z każdej okazji, 
aby na siłowni pognać ze swoich orga-

nizmów wszelkie zło, jakie w tym wieku
może się w nich pojawiać.

Panowie – gratulujemy.

Bokserzy 
z Kontry
Nasi mistrzowie pięści znaleźli

czas, aby uświetnić powiatowe
świętowanie Dnia Dziecka w Darłowie.
Na bokserskim stanowisku, aby zdobyć
cenną pieczątkę uprawniającą do słod-
kości, trzeba było zmierzyć się ze ska-
kanką. Dodatkowo dzieci miały okazję
zapoznać się z naszym sprzętem tre-
ningowym i poćwiczyć podstawowe
ciosy na tarczy. 

STRONę SPORTOWą REDAGUJE 
ANDRZEJ RAChWALSKI


