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– Sam most, poza funkcją infra-
strukturalną, ma również swoje zna-
czenie w symbolice. Łączy, nie dzieli.
Podobnie jak idea WOŚP, która symbo-
lizuje to, co w dzisiejszych czasach dla
nas wszystkich jest bardzo istotne.
Abyśmy zawsze byli jednością, byli po-
łączeni w zgodzie i w duchu naszego
społeczeństwa – mówi Daniel Frącz,
wolontariusz WOŚP i inicjator nadania
mostowi imienia Fundacji.

Inicjatywa, którą na portalu społecz-
nościowym poparły setki osób, dotarła

do Burmistrza Miasta, który z kolei się
zwrócił do Rady Miejskiej z projektem
uchwały oficjalnego nadania mostowi
imienia fundacji. 27 czerwca br. na Sesji
Rady Miejskiej, radni jednogłośnie za-
głosowali za przyjęciem tego projektu.

– Traktujemy to jako ukłon nie tylko
w stronę samej fundacji jako instytucji,
ale przede wszystkim w stronę tysięcy
wolontariuszy, którzy co roku poświę-
cają swój czas dla idei ratowania życia 
i zdrowia najmłodszych pacjentów pol-
skich szpitali. To właśnie organizatorzy

Orkiestra 
na mOście

w czwartek, 19 września, o godz. 10, na moście 
nad wieprzą pojawili się m.in. jerzy owsiak, prezes

woŚP, przedstawiciele władz miasta i lokalni
organizatorzy finałów woŚP. w ten sposób

uroczyście nadano imię woŚP mostowi łączącemu 
ul. lutosławskiego oraz wyspę łososiową.

Wybory do rad osiedli 
KALENDARZ WYBORCZY

do 17 października – Zgłaszanie kandydatów 
na członków Rad Osiedli

do 23 października – Zgłaszanie kandydatów 
na członków Osiedlowych Komisji Wyborczych

do 28 października – Powołanie Osiedlowych Komisji 
Wyborczych

do 31 października – Rozplakatowanie obwieszczeń 
wyborczych

do 7 listopada – Sporządzenie spisu wyborców
do 17 listopada – Kampania wyborcza – od dnia zarządzenia

wyborów do zakończenia głosowania
17 listopada W godz. 9.00 do 18.00 

– głosoWanie

Darłowo ma most im. wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy

Port się rozwija
Przyjęło się mówić, że port

jest swoistym oknem 
na świat. To prawda,

ale...przez to samo okno świat
zagląda do nas. 

Wtegorocznym sezonie letnim
nasz port, a ściślej naszą 

marinę odwiedziło 1255 osób na 500
jachtach. Z usług tak zwanej białej floty
skorzystało w tym czasie około 31 tysię-
cy osób. Do tego dodajmy 23 statki
handlowe, które przeładowały różnych
towarów w masie 49.500 ton.

Jako wzorową określić musimy
współpracę ze strażą graniczną, policją,
kapitanatem portu i służbami ratowni-
czymi. Wszystko w myśl realizacji akcji
Respekt Bałtyk. 

Pamiętaliśmy także o rocznicy 
140-lecia portu, upamiętniając ten fakt
tablicą pamiątkową.

Oczywistym jest, że wymagało to od
nas pracy na wysokich obrotach. Doko-
nujemy przeglądów i sukcesywnych re-
montów nadbrzeży, ciągów komunika-
cyjnych, W ramach zapewnienia bez-
pieczeństwa ustawiliśmy na naszym
terenie nadbrzeżne znaki nakazujące

opiekunom ustawiczne czuwanie nad
dziećmi.

Przy współpracy z ratuszem nasz port
stał się jednym z etapów regat South 
Coast Baltic (w tym roku 20 jachtów i 100
żeglarzy cumowało u nas). Tak oni, jak 
i wszyscy pozostali mogli skorzystać 
z nowych, w dobrym standardzie mebli
wyposażenia administracyjnego Zarzą-
du.

Jesteśmy też stałym uczestnikiem
spotkań organizowanych przez Urząd
Morski w Słupsku w tematyce zmian
planów zagospodarowania przestrzen-
nego polskiego wybrzeża.

I na koniec rzecz najprzyjemniejsza:
4 uczniów darłowskiej Szkoły Morskiej
odbyło u nas staż na stanowisku po-
mocnik bosmana.

AgnieszkA Lupke, prezes zArządu
portu dArłowo

i wolontariusze Orkiestry w Darłowie
są bohaterami tego wydarzenia i im
przede wszystkim będziemy dziękowa-
li, odsłaniając piękną tablicę z nazwą
WOŚP – mówi Jurek Owsiak, prezes za-
rządu Fundacji.

Ta łącząca dwa brzegi konstrukcja 
o głębokim kolorze czerwonym położo-
na jest w malowniczym krajobrazie nad
rzeką Wieprzą. Jest to jedna z najczę-
ściej odwiedzanych atrakcji miasta Dar-
łowo. Miejsce to szybko stało się mag-
nesem przyciągającym spacerujących
zakochanych oraz nowożeńców, którzy
chętnie fotografują się na jego tle.

Według prowadzonych pomiarów 
natężenia ruchu pieszego na moście

łączącym ul. Lutosławskiego i Wyspę
Łososiową wynika, że tygodniowo 

porusza się na nim blisko 4000 osób.
Dzienna średnia dla miesiąca czerwca

osób spacerujących po nim wynosi
550 osób. Najbardziej ruchliwym

dniem jest sobota. Rekord dzienny
padł dnia 21 czerwca - 815 osób.

fot. Łukasz WidziszoWski
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– 16 lat w fotelu zastępcy bur-
mistrza Darłowa i pierwsza 
kadencja w Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego. Teraz
start w wyborach do Sejmu RP.
Skąd taka decyzja?

– Pierwszym testem były wybory do
Sejmiku Województwa Zachodniopo-
morskiego. Okazało się, że mieszkańcy
nie tylko Darłowa, ale i regionu darzą
mnie dużym zaufaniem. Przyznaję, że
wynik wyborczy był dla mnie sporym
zaskoczeniem. Natychmiast wzięłam się
do pracy. I szybko okazało się, że w skali
województwa jest jeszcze więcej do zro-
bienia. Drogi wojewódzkie, ścieżki rowe-
rowe, programy sołeckie, projekty eko-
logiczne, sprawy służby zdrowia. Długo
tak można wymieniać, ale przy tym
ostatnim punkcie warto się zatrzymać.
Bo tu ważne jest nie tylko zawodowe, ale
i życiowe doświadczenie. Mam to szczę-
ście, że oboje moi rodzice żyją. Tata to
jedyny żyjący w Darłowie uczestnik Po-
wstania Warszawskiego. Mama wymaga
stałej opieki i na własnej skórze odczu-
wam, jak funkcjonuje polska służba
zdrowia. A właściwie jak nie funkcjonu-
je. Dlatego jednym z moich priorytetów
jest walka o to, by służba zdrowia rze-
czywiście była służbą, a nie bezduszną,
wiecznie niedofinansowaną maszyną. To
taka dodatkowa, osobista motywacja by
walczyć o mandat w polskim Sejmie.

– Pierwsze komentarze po ogło-
szeniu decyzji o starcie w wybo-
rach?

– Bardzo pozytywne, tym bardziej,
że jestem jedyną kobietą z Darłowa,
która startuje w wyborach. 

– Jak przedstawi się pani tym,
którzy nie znają Elżbiety 
Karlińskiej?

– Lata pracy w darłowskim ratuszu
sprawiły, że doskonale poznałam pro-
blemy miasta, ale też – i to przede
wszystkim – bolączki mieszkańców. Bo
to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i złoży
pismo z prośbą o rozpatrzenie sprawy.
Ludzie przychodzą po to, żeby ich po
prostu wysłuchać, bo mają problemy 
z mieszkaniem, narzekają na stan drogi
osiedlowej czy chodnika. Czasami ktoś
przychodzi po życiową poradę, oczeku-

je ode mnie podpowiedzi, jak ja zacho-
wałabym się w danej sytuacji. Dlatego
twierdzę, że największym kapitałem 
i doświadczeniem zawodowym zebra-
nym podczas pracy w samorządzie jest
umiejętność słuchania ludzi, rozma-
wiania o ich problemach.

– Czy w kampanii pojawią się 
tematy ważne z punktu widzenia
Darłowa?

– Każdy z punktów mojego progra-
mu dotyczy także i naszego miasta. Mó-
wię na przykład o konieczności zmian
w służbie zdrowia, ale zwracam też
uwagę na brak skutecznego systemu
ratownictwa wodnego. Jeśli zostanę po-
słem, to przygotuję ustawę w tej spra-
wie.

– Co jest pani mocną stroną?
– Skuteczność. Lubię mieć wszyst-

ko dopięte na ostatni guzik. Cieszę
się, gdy dużo wokół mnie się dzieje,
lubię być wśród ludzi. I tu nie chodzi
tylko o codzienną pracę. Jak mam
wolne, wcale nie marzy mi się wypo-
czynek z dala od zgiełku, na łonie na-
tury. Wolę zdecydowanie gwar mias-
ta, natłok spraw. To mnie napędza do
działania.

– Słabe strony?
– Szczerość. W tym sensie, że nie

potrafię czarować, owijać w bawełnę 
i wmawiać sobie i rozmówcy, że coś jest
inne niż w rzeczywistości. Wielokrotnie
doświadczyłam, że prawdomówność nie
zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ale
tego już nie zmienię. Nie chcę tego
zmieniać tylko dlatego, że działam 
w polityce.

– Wróćmy do pytania o to, 
jaka jest na co dzień Elżbieta 
Karlińska?

– Jestem zapracowaną kobietą, któ-
ra ma męża, samodzielne dzieci, ale nie
ma zbyt dużo wolnego czasu, bo są ko-
chane wnuki. W domu nie ma więc ta-
ryfy ulgowej. Jest sprzątanie, gotowa-
nie, choć coraz rzadziej mam czas na
przykład na przygotowanie domowego
makaronu do rosołu. Nie lubię praso-
wania, za to zdecydowanie wolę obrać
świeżo zebrane grzyby i przygotować 
z nich pyszną zupę. 

– Jakie marzenia?
– Na pewno odpowiedzią na to py-

tanie nie będzie „zwycięstwo w wybo-
rach”, bo to traktuję jako cel, który
chcę osiągnąć. A nic wielkiego mi się
nie marzy. Ani willa, ani luksusowy sa-
mochód, ani wycieczka dookoła świa-
ta. Chyba zbyt twardo stąpam po zie-
mi.

Skuteczna i szczera
rozmowa z Elżbietą Karlińską, sekretarzem miasta Darłowa:

Wzwiązku z wydzieleniem no-
wych terenów pod budownic-

two obiektów hotelarskich z dopusz-
czeniem budowy apartamentowców 
w Darłówku Wschodnim powstał nowy
ciąg komunikacyjny. Na niedawnej sesji

Rady Miejskiej otrzymał on nazwę ulicy
Bursztynowej. Leży ona po północnej
stronie al. Jana Pawła II, na przedłuże-
niu ulicy Północnej w kierunku Cisowa.
W ten sposób ogółem w Darłowie znaj-
duje się 187 ulic.

To już 187 ulica!

Burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz złożył wniosek o do-

finansowanie budowy drogi łączącej
rondo na ulicy Nadmorskiej z ulicą Ma-
rynarską.

Wniosek o dotację złożono w ra-
mach Ustawy o funduszu dróg samo-
rządowych. Nabór prowadzony był
przez wojewodę zachodniopomorskie-
go. Planowana wartość inwestycji wy-
nosi ponad 650 tys. zł. 

Do realizacji przewiduje się odcinek
o długości około 90 metrów, szerokości
7 metrów z obustronnym chodnikiem,
oświetleniem i nawierzchnią z kostki
betonowej. Jeśli wnioskowana inwesty-
cja uzyska pozytywną ocenę, oznaczać
to będzie jej współfinansowanie w wy-
sokości 50% kosztów, a sama budowa
ruszyłaby w roku 2020.

nowe 
Połączenie Dróg Darłowski samorząd znalazł

się w gronie beneficjentów
Funduszu Dróg Samorządo-

wych (tzw. schetynówek).
Miasto otrzyma dotację na

przebudowę nieutwardzonej
ulicy Hieronima Fiodorowa. 

droga ta liczy 323 metry długości
i łączy ulicę Morską z ul. Spor-

tową. Miasto posiada niezbędne doku-
mentacje techniczne i pozwolenie na
budowę. Nawierzchnię ulicy zaprojek-
towano z kostki betonowej. Od ulicy
Sportowej ruch odbywać się będzie 
w jednym kierunku (szerokość jezdni
3,5 m). Od ulicy Morskiej jezdnia będzie
mieć szerokość 5 m z ruchem dwukie-
runkowym i chodnikiem o długości 135
metrów. Całość otrzyma nowe oświetle-
nie i systemem odwadniający. Szacowa-
ny koszt inwestycji to ponad 880 tys. zł.
Dotacja wyniesie ok. 440 tys. złotych, 
tj. 50 procent szacowanych kosztów. Już
teraz referat integracji europejskiej 
i inwestycji zajmuje się opracowaniem
harmonogramu realizacji robót i przy-
gotowaniem postępowania przetargo-
wego na wybór wykonawcy.

Hieronim Fiodorow (1913-1978) był
przed wojną zaangażowany w działal-
ność antybolszewicką, mającą umożli-

wić wydzielenie z ZSRR wielu niepo-
dległych państw. Walczył w Powstaniu
Warszawskim. Był pierwszym makle-
rem morskim w darłowskim porcie. Był
założycielem w 1957 r. i pierwszym pre-
zesem Spółdzielni Pracy Rybołówstwa
Morskiego „Ławica” w Darłowie. Od
1959 roku rozpoczął pracę w Muzeum
w Darłowie. Spowodował podjęcie 
kapitalnego remontu Zamku Książąt
Pomorskich w Darłowie – siedziby 
muzeum. Działalność zawodową łączył
z pracą społeczną. Podharcmistrz Hie-

ronim Fiodorow na przełomie lat 50. 
i 60. XX wieku był instruktorem har-
cerstwa. Od 1959 roku przez wszystkie
kadencje, aż do reorganizacji admini-
stracji państwowej w 1975 r., był rad-
nym Powiatowej Rady Narodowej 
w Sławnie. Za walkę z okupantem,
działalność społeczną i pracę zawodo-
wą Hieronim Fiodorow był wielokrot-
nie odznaczany.

W uznaniu jego zasług dla Darłowa
Rada Miejska nazwała jedną z ulic jego
imieniem i nazwiskiem.

ruszy budowa ulicy Fiodorowa
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Marina
W ramach projektu South Coast Baltic marina jachtowa wyposażona

została w tzw. info lougne – salon informacyjny. Jest to doskonałe miejsce
do krótkiego odpoczynku żeglarzy na lądzie. Wygodne kanapy, stół i kameralny
klimat na pewno znajdą uznanie wśród „wodniaków”. W kompozycji miejsca znalazła
się również biblioteczka (tu żeglarz, będzie mógł wypożyczyć książkę i oddać ją 
w kolejnym tego typu miejscu), bieżące informacje wyświetlane są na nowym tele-
wizorze. Te zakupy to początek działań miasta w ramach zwiększania konkurencyj-
ność naszej mariny jachtowej. 

park eryka 
Jedną z inwestycji w ramach projektu ,,Zielone Darłowo” jest odnowienie

Parku Króla Eryka w Darłowie, leżącego przy ulicy o. Damiana Tynieckiego.
Właśnie powstają tam spacerowe alejki i podświetlana fontanna.

poczekalnia kultury
Dawne pomiesz-

czenia dworca PKP
otrzymały nową aran-
żację wnętrz i nowe
funkcje. Poczekalnia
Kultury będzie dosko-
nałym miejscem
spotkań mieszkańców,
grup nieformalnych i
stowarzyszonych. To tu
organizowane będą
wystawy tymczasowe,
konferencje tema-
tyczne, panele dysku-
syjne. Nie zabraknie też
informacji dla turystów
odwiedzających nasze
miasto w letnie i zimowe
wakacje. Wielkie otwarcie Poczekalni planowane jest w drugiej połowie paździer-
nika.

spacer po inWestycjach
W Darłówku Zachodnim, przy nabrzeżach portowych, w ramach projektu

Fish Markets powstaje drewniana wiata wraz z zagospodarowaniem terenu.
To tu będzie możliwa sezonowa sprzedaż ryb świeżych i wędzonych. W miejscu
tym odbywać się będą również imprezy plenerowe (festiwale rybne), sprzedaż pa-
miątek związanych z Morzem Bałtyckim. Zakończenie prac planowane jest jeszcze
w tym roku.

Nowy volkswagen caddy
kombi rozpoczął służbę 

w darłowskiej Straży 
Miejskiej.

poprzedni samochód renault był
intensywnie używany przez 12

lat. Nowy volkswagem ma trzy prze-
działy: kierowcy, pasażerów i ładunko-
wy oraz odgrodzony kratami do prze-
wozu zwierząt. Auto wyposażone jest 
w belkę świetlną oraz sygnały dźwięko-
we. Ma kolor srebrny, dodatkowo oklejo-
ny niebiesko-żółtymi elementami, na
których umieszczono herb Darłowa oraz
oznakowania i napisy „Straż Miejska”. 

Mamy nadzieję, że nowy samochód
będzie teraz bezawaryjnie służył straż-
nikom. Oby tak było jak najdłużej. Koszt
pojazdu to prawie 120 tys. złotych.

Nowy pojazd strażników 

największa z czterech nadmor-
skich działek wystawionych

przez miasto Darłowo na sprzedaż,
znalazła nabywcę. Został nim darłowski
przedsiębiorca, który na terenie popu-
larnej „patelni” planuje budowę hotelu.

Działka o dokładnej powierzchni
3,2504 ha znajduje się w Darłówku
Wschodnim, przy nowo projektowanej
ulicy Bursztynowej. Została sprzedana
za 11 milionów złotych, co było ceną
wywoławczą. Przetarg wygrał Janusz
Szymański, znany darłowski przedsię-
biorca, właściciel m.in. hotelu Lidia. Jak
nam powiedział, planuje tam budowę 
5-gwiazdkowego hotelu na 400 pokoi.

Warto dodać, że sprzedana 4 wrześ-
nia działka jest jedną z kilku wchodzą-
cych w skład kompleksu znajdującego
się w bezpośredniej bliskości morza.

Wystawione na sprzedaż przez
miasto Darłowo nieruchomości znajdu-
ją się na niewielkim wzniesieniu, zaled-
wie kilkadziesiąt metrów od Bałtyku. 
I to ostatnie wolne tereny należące do
miasta znajdujące się w pierwszej linii
brzegowej. 

Kolejne przetargi planowane są na
listopad i grudzień tego roku.

Plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek zlokalizowanych w ob-
rębie Darłówka Wschodniego – w pasie

na wschód od alei Jana Pawła II – prze-
widuje: zabudowę obiektami hotelar-
skimi, dopuszcza się apartamentowe
domy rekreacyjne i koncentrację usług
turystycznych.

działka sprzedana za 11 milionów złotych

Powstanie 5-gwiazdkowy hotel 

Darłowski samorząd otrzyma
dofinansowanie w kwocie
18,5 tys. zł na budowę parku

trampolin. Koszt całkowity to kwota 
65 tys. zł. Miejski park trampolin wybu-
dowany zostanie na terenie rodzinnego
parku rekreacji w Darłowie przy ulicach
Rzemieślniczej i R. Traugutta. Park

wzbogaci się o cztery trampoliny. Park
trampolin pozwala na bezpieczne reali-
zowanie swoich marzeń oraz ambicji 
w zakresie akrobatyki, skoków czy pro-
fesjonalnych ćwiczeń gimnastycznych.
Idealnie sprawdza się, jeśli chodzi 
o dobrą zabawę czy rozładowanie emo-
cji po ciężkim dniu w szkole lub w pra-

cy. Skoki na trampolinie to jedna z bar-
dziej widowiskowych dyscyplin sportu. 

Umowę na taką samą kwotę podpi-
sano także z Radosławem Głażewskim,
wójtem gminy Darłowo. Kwota dofi-
nansowania zostanie przeznaczona na
budowę szatni przy boisku sportowym
w Bukowie Morskim.

dofinansowanie parku trampolin

Nowe atrakcje sportowe
arkadiusz klimowicz, burmistrz Darłowa, podpisał umowę z wicemarszałkiem
województwa zachodniopomorskiego tomaszem sobierajem i stanisławem
wziątkiem, członkiem zarządu, w sprawie modernizacji darłowskiej infrastruktury
sportowej.  asystował temu senator Piotr zientarski.

na zdjęciu widoczne marynistyczne elementy wyposa-
żenia poczekalni kultury.
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zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w imieniu Mar-

szałka Województwa Zachodniopomor-
skiego ogłosił przetarg na budowę as-
faltowej ścieżki rowerowej oraz chodni-
ka z kostki betonowej w ciągu ulic: 
A. Mickiewicza i gen. J. Sowińskiego 
o długości ok. 800 metrów oraz na ulicy
Morskiej o długości 250 metrów. 

Zadanie jest częścią większego
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa
sieci tras rowerowych Pomorza Za-
chodniego – Trasa Velo Baltica na od-
cinku Dźwirzyno – Marszewo – etap I”.
Na terenie miasta trasa ta zostanie do-
datkowo oznakowana wg przyjętych
standardów. 

Termin składania ofert upływa 15
października. 

Planowany termin zakończenia prac
to 31 sierpnia 2020 r.

ogłoszono przetarg – czekamy na wykonawcę

Ścieżka rowerowa i choDnik

Wpiątek, 6 września, weszła 
w życie nowelizacja tzw.

ustawy śmieciowej. Główną zmianą
jest wprowadzenie obowiązku zbiera-
nia w sposób selektywny powstałych
na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych, zgodnie z wymagania-
mi określonymi w regulaminie oraz
sposobem określonym w przepisach. 

Aby zwiększyć motywację mieszkań-

ców do segregowania odpadów, ustawa
wprowadza zróżnicowanie stawek opłat
za odpady posegregowane i niesegrego-
wane. Osoby, które nie będą segregować
śmieci zapłacą za ich zagospodarowanie
nie mniej niż dwukrotność, ale nie wię-
cej niż czterokrotność opłaty śmiecio-
wej. Jeżeli właściciele nieruchomości nie
będą selektywnie zbierać śmieci, to fir-
my odbierające odpady przyjmą je jako

zmieszane i powiadomią o tym fakcie
władze gminy.

Jedna z poprawek umożliwia okre-
ślenie w regulaminach utrzymania
czystości w gminach kryteriów uzna-
nia, że odbiór odpadów objętych obo-
wiązkiem selektywnego zbierania, speł-
nia taki wymóg. Ma to ułatwić samo-
rządom ocenę wykonania obowiązku
selektywnej zbiórki przez mieszkańców

i innych właścicieli nieruchomości.
Zmiana ustawy o utrzymaniu czys-

tości i porządku w gminach przewidu-
je również, że opłaty śmieciowe będą
niższe dla tych mieszkańców, którzy
mają przydomowe kompostowniki,
czyli zagospodarowują sami część wy-
produkowanych przez siebie odpadów.
Jeżeli jednak okaże się, że mimo dekla-
racji nie kompostują odpadów, stracą
upust w opłacie śmieciowej.

Nowe przepisy regulują również
kwestię odbioru odpadów z nierucho-
mości niezamieszkanych, na których
powstają odpady. Właściciele takich
nieruchomości jak szkoły, urzędy czy
hotele nie będą zobowiązani do przy-
stępowania do zorganizowanego przez
gminę systemu odbioru odpadów ko-

munalnych.
Ponadto ustawa wprowadza prze-

pisy pozwalające gminom tworzenie
miejsc i punktów, w których miesz-
kańcy będą mogli zostawić nadające
się nadal do użytku przedmioty, któ-
rych chcą się pozbyć.

Kolejną ważną zmianą jest zniesie-
nie obowiązku regionalizacji w zakre-
sie zagospodarowania m.in. bioodpa-
dów, zmieszanych odpadów komunal-
nych czy pozostałości z sortowania.
Pozwoli to na przekazywanie takich
odpadów do instalacji w całym kraju.

To tylko niektóre zmiany ustawy
śmieciowej. Nowelizacja daje gminom
12 miesięcy na dostosowanie dotych-
czasowych uchwał do nowych przepi-
sów.

zMiany W ustaWie o odpadach

zachęcają do segregacji

Wniosek złożysz też w urzędzie Miejskim w darłowie

Czyste powietrze i oszczędności
Czyste powietrze to kom-

pleksowy program wspiera-
jący wymianę starych pieców
i kotłów oraz termomoderni-
zację budynków jednorodzin-
nych by efektywnie zarządzać

energią. Dotacje i pożyczki 
na ten cel udzielane są przez

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej.

Miasto Darłowo podpisało
porozumienie z WFOŚIGW
w Szczecinie, dzięki czemu

wniosek o dotację lub pożyczkę z pro-
gramu Czyste Powietrze można składać
również w Urzędzie Miejskim w Darło-
wie. Tutaj można zdobyć też podstawo-
we informacje o programie i odbyć
wstępną konsultację.

Informacje na temat programu Czys-
te Powietrze udzielane są w pokoju 
nr 18 lub w punkcie obsługi interesanta
darłowskiego ratusza. Warto wcześniej

umówić się na konsultacje dzwoniąc
pod numer: 94 314 22 23 ... (do 26).

Program Czyste Powietrze adreso-
wany jest do:

– osób fizycznych będących właści-
cielami domów jednorodzinnych, lub wy-
dzielonego w budynku jednorodzinnym
lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,

– osób posiadających zgodę na roz-
poczęcie budowy budynku jednoro-
dzinnego.

Beneficjenci programu Czyste Po-
wietrze mogą starać się o dofinansowa-
nie w następujących formach:

– dotacji
– pożyczki
– dotacji i pożyczki

Co obejmuje 
dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powiet-
rze można uzyskać dofinansowanie na
sześć rodzajów inwestycji:

– zakup i montaż nowych źródeł
ciepła spełniających wymagania pro-
gramu CZP;

– docieplenie przegród budynku;
– wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej;
– wymianę instalacji centralnego

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
– instalację odnawialnych źródeł

energii (kolektorów słonecznych i in-
stalacji fotowoltaicznej);

– montaż wentylacji mechanicznej
wraz z odzyskiem ciepła.

Wymiana lub montaż indywidualne-
go źródła ciepła są możliwe, gdy podłą-
czenie do sieci ciepłowniczej na danym
obszarze nie jest możliwe lub nie jest

uzasadnione ekonomicznie.
Warunkiem montażu kotła na pali-

wo stałe, jest brak możliwości podłą-
czenia lub brak uzasadnienia ekono-
micznego podłączenia do sieci dystry-
bucji gazu.

UWAGA

Dotacja uzależniona jest od dochodu
na osobę w rodzinie i sięga maksy-
malnie 90 proc. kosztów kwalifikowa-
nych. 
Maksymalna kwota kosztów, od któ-
rych liczona jest dotacja to 53 tysiące
złotych, minimalna kwota kosztów
kwalifikowanych projektu to 7 tysięcy
złotych.

UWAGA

Czyste Powietrze nie jest programem
opracowanym przez Urząd Miejski 
w Darłowie. Nasz miejski program
współfinansowany z funduszy UE 
i wspierający wymianę pieców i ter-
momodernizację jest w fazie przygo-
towań. To osobne przedsięwzięcie, 
o którym będziemy informować
mieszkańców.
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Mieszkańcy Darłowa zgłosili 7 projektów inwesty-

cyjnych i 3 projekty społeczne. Realizowane będą 

2 projekty inwestycyjne po 100 tysięcy każdy 

i 5 projektów społecznych po 10 tys. zł. Oto projekty,

na które można zagłosować: 

„Literacki szlak turystyczny – śladami 
bohaterów Tyrmanda”.

Projekt ma na celu stworzenie literackiego szlaku turystycznego,
stanowiącego oznakowanie przez umiejscowienie w różnych pun-
ktach Darłowa elementów małej architektury z obrazami z filmu
„Naprawdę wczoraj”. Zdjęcia z filmu pokażą mieszkańcom i turys-
tom czar dawnego Darłowa oraz przypomną losy bohaterów, których
ścieżki życia przywiodły do naszego miasta. Obrazy z filmu powsta-
łyby m.in.: przed dworcem PKP, na ul. Bogusława X, na ul. Powstań-
ców Warszawskich, przed zamkiem, na cmentarzu, na bulwarze przy
rzece, przed mostem – Darłówko, przed Kinem Bajka. Ośmioetapo-
wy szlak literacki ma zawierać informacje, ciekawostki i cytaty 
z „Siedem dalekich rejsów” o danym miejscu, obiektach np. o dworcu
kolejowym, o elewatorach, o moście zwodzonym, o kościołach oraz
zdjęcia z filmu „Naprawdę wczoraj”. Koszt 100 tys. zł.

„Darłowski e-cmentarz”
„Darłowski e-cmentarz” to projekt, który ma ułatwić rodzinom 

i bliskim korzystanie z cmentarza miejskiego. Żyjemy w XXI w. 
i większość z nas codziennie korzysta z internetu i przestrzeni 
wirtualnej. E-cmentarz to system informacyjny miejskiego cmenta-
rza składajacy się ze strony internetowej, na której będą znajdowały
się informacje nt. cmentarza miejskiego i osób tam pochowanych
oraz dwóch infokiosków umieszczonych na jednym i drugim cmen-
tarzu z dostępem do tejże strony i aktualnymi danymi. Przede
wszystkim ułatwi to znalezienie danego grobu. Wielu z nas doświad-
czyło sytuacji, w której trudno było znaleźć grób bliskiej osoby. Na
stronie będzie znajdowała się mapa i wyszukiwarka nazwisk, dzięki
którym każdy bez problemu zlokalizuje daną kwaterę. Oprócz tego
przy każdej kwaterze będą informacje nt. osób w niej pochowanych,
możliwości kolejnego pochówku w tym samym miejscu, terminu ko-
lejnej opłaty, a nawet zdjęcie pomnika. Koszt. 99 tys. zł.

„Wesołe podwóreczko Dwójeczki”
Wychodząc naprzeciw standardom bezpieczeństwa na miarę XXI

wieku i oczekiwaniom środowiska lokalnego chcemy stworzyć
miejsce dobrej zabawy przedszkolaków. Projekt „Wesołe podwórecz-
ko DWÓJECZKI” zakłada doposażenie ogrodu przedszkolnego w no-
woczesny i bezpieczny sprzęt oraz nawierzchnię do zabaw na po-
wietrzu (zakup i montaż). Urządzenia posiadają certyfikaty o ich
bezpiecznym stosowaniu. Nowy plac zabaw uatrakcyjni zabawy dzie-
ci, przyczyni się do rozwoju psychomotorycznego, koordynacji
wzrokowo-ruchowej – niezbędnych do osiągania sukcesów szkol-
nych. Rozbudzi również kreatywność i wyobraźnię. Doposażenie
ogrodu stworzy warunki do kształtowania poprawnych relacji mię-
dzy dziećmi, współpracy w grupie. Wpłynie to pozytywnie na rozwój
emocjonalno-społeczny, wielozmysłowe poznawanie świata. War-
tość 96 tys. zł.

„Bicykl – Święto rowerów”
Projekt zakłada ustawienie w przestrzeni miejskiej rzeźby rowe-

ru/bicykla – nowego atrakcyjnego punktu na turystycznym szlaku
Darłowa. Mała rzeźba rowerowa da poczucie, że nasze miasto staje
się coraz piękniejsze. Bicykl to dawny typ roweru bez przekładni, 
o dwóch kołach: przednim większym i tylnym mniejszym. Umiesz-
czenie rzeźby bicykla tzw. małej architektury wpłynie na większe
poczucie estetyki, zachęci mieszkańców do spojrzenia na rower jako
ciekawy obiekt komunikacji. Wartość 100 tys. zł.

„Lokomotywa zdrowia – sprawnościowy plac
zabaw dla dzieci przy dworcu”

Lokomotywa zdrowia-sprawnościowy plac zabaw dla dzieci przy
dworcu. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Wyspiańskiego
( przy dworcu) poprzez stworzenie strefy rozwoju fizycznego i moto-
rycznego dla dzieci. Sprawnościowy plac zabaw będzie miejscem
gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród
rówieśników. Wartość 100 tys. zł.

„fontanna podświetlana na stawie inkula”

Inwestycja ta ma na celu uatrakcyjnienie zbiornika wodnego, 
wokół którego w obecnej chwili powstaje park. Fontanna pływająca
wygląda przepięknie, zarówno w dzień, kiedy tworzy rozmaite figu-
ry z tryskającej wody, jak i wieczorem, kiedy strugi wody są pod-
świetlane na różne kolory. Okazjonalnie można by organizować 
w tym miejscu pokazy fontanny z muzyką, co stanowiłoby dodatko-
wą atrakcję turystyczną. Fontanna na Inkuli miałaby jeszcze jedną
bardzo istotną funkcję. Napowietrzałaby wodę, co jest bardzo ko-
rzystne dla ryb i innych organizmów wodnych, szczególnie w okre-
sie letnim. Wartość 41 tys. zł.

„Darłowo rodem z Hollywood 
– Napis DARŁOWO”

Napisy przestrzenne to obecnie wizytówka miasta. W każdym 
z miast, stają się ikoną miasta i jednym z jego najczęściej fotografo-
wanych elementów. Inwencja turystów jest niewyczerpana – robią
sobie zdjęcia przed/na/za literami i za każdym razem są oni w stanie
stworzyć jakąś wyjątkową koncepcję. Zestaw liter docelowo miałby
zostać ulokowany na Nabrzeżu Portowym przy Marina Royale. Akcja
Darłowo i lubiędarlowo narodziła się jako kampania reklamowa
miasta i jego organizacji promujących i biznesowych. Koszt 77 tys. zł.

„Bezpłatny kurs posługiwania się podpisami
cyfrowymi w komunikacji z urzędami drogą
elektroniczną”.

Praktyczne szkolenie z tematyki e-usług administracji publicz-
nej. Uczestnicy będą mogli założyć swój własny bezpłatny podpis
cyfrowy, dowiedzieć się również o różnych formach podpisu oraz ich
zastosowania. Poznają usługi PUE ZUS i nauczą się komunikować 
z ZUS w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty 
w oddziale. Zaprezentowane zostaną wybrane usługi z portalu oby-
watel.gov.pl, w tym: Zintegrowany Informator Pacjenta, ePUAP,
usługi związane z działalnością gospodarczą, składanie dowolnych
wniosków i zapytań do urzędów (m.in. 500+, wnioski o zapomogi, 
zaświadczenia, pytania i wnioski do pozostałych Urzędów w kraju 
z dowolnej tematyki), sprawdzanie informacji na swój temat w ewi-
dencjach państwowych (np.: punkty karne, krajowy rejestr karny,

informacje PESEL, urodzenie dziecka, karta dużej rodziny, informa-
cje o pojeździe, wnioski o dowód). Koszt 10 tys. zł.

„Upamiętnienie pionierów Ziemi Darłowskiej
z okazji 75. rocznicy polskości Darłowa,
w formie plakiet okolicznościowych”

Wykonanie plakiet ozdobnych, potwierdzający status bycia Pio-
nierem Ziemi Darłowskiej, a jednocześnie upamiętniających 75-lecie
polskości powojennego Darłowa, wręczanych wyróżnionym osobom
lub przekazywanych (w przypadku wcześniejszej śmierci Pioniera)
członkom rodziny, w celu umieszczenia plakiety na jego pomniku
nagrobnym. Plakieta ozdobna 3D, (o podstawie w kształcie owalu) 
o wymiarach ok. 18 cm x 14 cm x 3 cm) wykonana będzie z materiału
imitującego szary lub srebrny metal. Osoby, którym potwierdzony
zostanie status Pioniera Ziemi Darłowskiej oprócz plakiety ozdobnej
otrzymają numerowany Certyfikat, w którym wyszczególnione 
zostaną parametry takie jak data przybycia do Darłowa, rola spo-
łeczna lub zawodowa. Koszt 10 tys. zł.

„Edukacja przez ruch”
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, ich rodziców i nauczy-

cieli projekt zakłada realizację innowacji pedagogicznej „Wpływ pił-
ki terapeutycznej na rozwój psychofizyczny dziecka” oraz utworze-
nie w szkole przstrzeni na korytarzu i Sali terapii integracji senso-
rycznej i bilateralnej, gdzie będzie można prowadzić specjalistyczną
pracę terapeutyczną z dziećmi, które nie wykorzystują swojego po-
tencjału. Projekt będzie polegał na doposażeniu szkoły w pomoce 
i sprzęt, które mają służyć wsparciu rozwoju motorycznego, zaspo-
kojeniu potrzeby ruchu dzieci, zniwelować bieganie podczas przerw,
ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową. Piłka terapeutyczna wy-
musza utrzymywanie cały czas prawidłowej postawy ciała w prze-
ciwieństwie do tradycyjnych krzesełek. Wartość zadania – 10 tys. zł.

W wyborze projektów jako mieszkańcy miasta, mogą wziąć udział
uczniowie Zespołu Szkół Morskich i dlatego planowane jest głoso-
wanie papierowe wraz z przedstawieniem jego idei w internacie tej
szkoły. Przedstawiciel Ratusza będzie także z urną w siedzibie Pio-
nierów, a także w Związku Emerytów i Rencistów. Planuje się – jeśli
pogoda pozwoli– na uruchomienie namiotu wyborczego na Rynku.

tak więc wszyscy do urn.

Vi edycja darłowskiego Budżetu obywatelskiego 

ZaGŁoSUj Do 30 WRZEśNIa
jesteśmy w połowie głosowania na projekty Vi edycji Budżetu obywatelskiego w Darłowie na 2020 r.

głosować można do końca września poprzez internet i w formie papierowej w dwóch punktach: 
w ratuszu i terminalu Pasażerskim w Darłówku. 

UWAGA

Głosujący wybiera 1 projekt inwestycyjny i/lub 1 projekt o charakterze społecznym.

W głosowaniu można wziąć udział tylko raz, głosując za pomocą Internetu bądź karty papierowej. 

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

pani Monika głosuje 

w terminalu pasażerskim



WiadomościWiadomościDZiAŁO się
Wrzesień 2019 r. Nr 6 (168)6

To byŁy jEDNE Z NajDŁUż   
wakacje i lato 2019 za nami.
Przypomnijmy co działo się 
w tym czasie w Darłowie 
i z czego mogli skorzystać 

zarówno nasi goście, 
jak i mieszkańcy.

Sezon zaczęliśmy majówką. Tuż po niej obchodziliś-
my 707. urodziny miasta – czyli Dni Darłowa. W ra-
mach tego wydarzenia odbyły się koncerty: Wojcie-

cha Mazolewskiego, Sławomira i Edyty Geppert. Dodatkowo
odbyła się barwna, kolorowa Parada Króla Eryka, pchli targ
i kilka festynów. 

Przełom maja i czerwca – to święto kolarstwa kobiecego. 
I tak w Darłowie, odbyło się Ogólnopolskie Kryterium Kolar-
skie będące zarazem eliminacjami Mistrzostw Polski. Począ-
tek czerwca dedykowany był wszystkim dzieciom z okazji ich
święta – Dnia Dziecka. Również w czerwcu obchodziliśmy
140. rocznicę uruchomienia portu handlowego w Darłowie. 
Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczo-
ne zostały unikatowe, okolicznościowe medale i gratulacje
dla tych, którzy w znaczny sposób przyczynili się do rozwoju
darłowskiego portu. Mieszkańcy i turyści mogli ponadto wy-
słuchać szantowego bloku muzycznego a także skosztować
potraw z ryb Morza Bałtyckiego na Festiwalu Ryby – w ra-
mach Port Fish Day 2019. Tu także zainaugurowana została
Galeria Morska, która dzięki Budżetowi Obywatelskiemu do-
czekała się reaktywacji. Ważnym zauważenia jest fakt, iż Noc
Świętojańską w tym roku zorganizowali sami mieszkańcy
miasta na Wyspie Łososiowej. 

Pierwszy tydzień lipca obfitował w atrakcje militarne. 
W Darłówku Wschodnim odbył się po raz 22. Międzynarodo-
wy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych, którego pomy-
słodawcą i organizatorem jest Marian Laskowski. 

Ciekawym o rosnącej popularności wydarzeniem miej-
skim był plażowy Surf Music Live, który 12 lipca zorganizo-
wał na plaży zachodniej Marcin Cichocki i Darłowski Ośrodek
Kultury. Po raz dziewiąty w Darłowie odbył się także festiwal

Media i Sztuka. Blisko 60 spotkań, z ponad czterdziestoma
znanymi, cenionymi osobami reprezentującymi świat kultu-
ry, sztuki, dziennikarstwa, literatury i polityki. Dodatkowo 
w ramach tej imprezy dobyły się koncerty: Mozila, Miki
Urbaniak i Victora Daviesa z gościnnym udziałem Marysi 
Sadowskiej, Kasi Stankiewicz i zespołu Jalee. Dodatkowymi
atrakcjami festiwalu były pokazy fotografii, malarstwa, grafi-
ki, wystawa Grand Press Photo, szereg atrakcji towarzyszą-
cych, której głównymi odbiorcami były dzieci. Przypomnijmy
także, że nagrodę festiwalu „Fala MIS 2019” otrzymał Hono-
rowy Obywatel Miasta Darłowa – Marek Krajewski. W lipcu
ponadto bawiliśmy się przy ambitnym kinie skandynawskim
(Festiwal Filmów Skandynawskich), i na Projekcie Plaża.

Początek sierpnia to była gratka dla miłośników piłki
ręcznej. Na plaży wschodniej w dniach 2-4 sierpnia odbył się
Finał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej. Również 
w sierpniu Fundacja Morze Miłości zorganizowała kolejny 
festyn charytatywny, z którego datki zasiliły konto darłow-
skiego hospicjum. Największym wydarzeniem tego miesiąca
był bez wątpienia festiwal Reggaenwalde, którego pomysło-
dawcą jest Robert Gorgol. Tu wystąpiło blisko 100 muzyków,
w dziesięciu koncertach. 

W każdą, letnią sobotę Miasto Darłowo oferowało bezpłat-
ny seans filmowy w ramach Kina pod Chmurką. Aż sześcio-
krotnie mieliśmy niepowtarzalną okazję posłuchać wyjątko-
wych koncertów muzyki organowej w Kościele Świętej Ger-
trudy. Do tego inicjatywa Klubu Gier Planszowych Psia
Kostka – z miniturniejami na świeżym powietrzu.  

Atrakcji było sporo. Kto zechciał z nich skorzystać – sko-
rzystał. A kolejne wakacje – za 9 miesięcy. 

plaża Bez peta 
Przypomnijmy, że Miasto Darłowo przyłączyło się do

ogólnopolskiej kampanii Agory – GAZETY.PL i Green-
peace’u pt.: „Plaża bez peta”. Tym samym zaznaczyło się
na mapie polskich kurortów nadbałtyckich jako miasto
wolne od tytoniowego dymku. 

Uwalnianie darłowskich plaż od papierosów rozpoczęło
się w maju 2018 roku, kiedy to uchwałą Rady Miejskiej ustalono
teren miejskich kąpielisk po zachodniej stronie kanału jako
strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z e-papierosów 
i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu
tytoniowego. Był to swego rodzaju pilotaż, który spotkał się 
z poparciem społecznym opartym na analizach, obserwacjach
i dyskusjach. W 2019 roku strefą wolną od tytoniu objęto cały
5 km odcinek darłowskich plaż. Nie oznacza to dyskryminacji
palaczy. Dla nich wyznaczono specjalne strefy oznaczone zna-
kiem „Tu wolno palić”. 

Akcję „Plaż wolnych od peta” promował plakat An-
drzeja Pągowskiego (autora znanego plakatu „Papierosy
są do dupy”). 

Przypominamy, że powyższy temat poruszany był w ak-
cjach edukacyjnych realizowanych przez Biuro Promocji Miasta
Darłowa – „Kapitan Parawan” oraz „Respekt Bałtyk”, których
głównym zadaniem było uczenie prawidłowych postaw i za-
chowań na plażach, które jak wiemy są dobrem naturalnym
nas wszystkich. 



WięCEj TURYsTÓW 
W REGiONiE!
kolejny rok pokazuje tendencję wzrostową pobytu turystów 

w regionie, a tym samym w naszych Centrach Obsługi Tury-
stycznej.

Od początku czerwca do końca sierpnia Centrum Obsługi Turystycznej 
w Darłówku odwiedziło bez mała 13 tys. turystów. W tym samym czasie w Cen-
trum Obsługi Turystycznej w Darłowie było ich ponad 8 tys. 

Liczby pokazują, że w dalszym ciągu turyści oczekują bezpośredniego kon-
taktu i aktualnych informacji. Poza ogólnymi wiadomościami o atrakcjach, 
imprezach lub noclegach, turyści mogli w naszych Centrach skorzystać również
z wi-fi oraz bezpłatnych toalet.

Oprócz turystów z Polski, duża część to obcokrajowcy. Przeważają miesz-
kańcy Niemiec, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, ale również Rosji, Francji,
Półwyspu Skandynawskiego, Słowacji. Co ciekawe, Darłowo i Darłówko odwie-
dziło również kilkunastu turystów z... Australii i Stanów Zjednoczonych!

Zauważyliśmy coraz większe zainteresowanie regionem, jego atrakcjami
oraz historią, co oznacza, że nie najważniejszy jest wypoczynek na plaży. Warto
tu wspomnieć również o aktywnej turystyce. Tu prym ponownie wiodły infor-
macje o nowo powstałych lub wyremontowanych ścieżkach rowerowych, 
a także o spływach kajakowych,

Jako ważne spostrzeżenie należy uznać, że po raz kolejny spośród wszystkich
wypoczywających turystów coraz większą część stanowią osoby wypoczywające
w naszym regionie po raz pierwszy, a często po raz pierwszy nad Bałtykiem.
Dlatego, znaczną część działań Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
w nadchodzącym roku, również podczas Targów Turystycznych, poświęcimy
edukacji na temat bezpiecznego wypoczynku nad morzem.

JAnusz CwAJnA, z-CA dyrektorA biurA dArLot
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    SZyCh WakaCjI Bezpiecznie na plaży
kolejny sezon plażowy za nami. Najważniejsze -udało się nam go za-

kończyć bez dramatycznych zdarzeń. Co nie oznacza, że był to sezon
łatwy pod względem ratowniczego zabezpieczenia kąpielisk. Przede wszystkim
nie udało nam się zapewnić kadry ratowników na wszystkie zaplanowane sektory
strzeżone. Zresztą, w tym sezonie brak kadry był bolączką wszystkich kąpielisk
w Polsce – morskich i śródlądowych. Dlatego na darłowskich plażach, oprócz ra-
towników ze stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Darłowo, pracowali także
ratownicy ze Świętokrzyskiego i ze Śląska.

Nie było natomiast żadnych problemów ze sprzętem. Miasto Darłowo wy-
posażyło swoje kąpieliska w sprzęt motorowy zakupując nowy skuter wodny
Yamaha, wyposażony w osprzęt pozwalający mu pełnić służbę ratowniczą. Za-
stąpiono nowymi stare, wysłużone łodzie wiosłowe BL2. Wyposażono wszystkie
stanowiska ratownicze w wymagany sprzęt indywidualny: rzutki, boje SP, pasy
typu „węgorz”, zestawy ABC, radiotelefony, lornetki, torby z wyposażeniem me-
dycznym R1, itd.

Wiele uwagi poświęcono uzupełnieniu i aktualizacji oznakowania kąpielisk.
Znaki informacyjne, nakazu i zakazu oraz wyeksponowanie regulaminów ką-
pielisk miały niewątpliwy wpływ na bezpieczny przebieg sezonu. 

Ratownicze zabezpieczenie kąpielisk jest jednym z kryteriów procedury
przyznawania wyróżnienia „Błękitna Flaga”. Ten aspekt funkcjonowania dar-
łowskich plaż doceniło też jury przyznając w sezonie 2019 ten zaszczytny tytuł
Plaży Zachodniej.

respekt Bałtyk 
Respekt Bałtyk to akacja edukacyjna, którą 

w 2019 roku realizowało Biuro Promocji Miasta
Darłowa. Przypominamy, głównym zadaniem akcji 
RESPEKT BAŁTYK  było zaszczepienie w świadomości
turystów odpowiedniego myślenia, działania i przede
wszystkim podejścia do wspólnego dobra naturalnego
jakim jest morze – Morze Bałtyckie. To ono wraz z pla-
żami jest głównym motywatorem przyjazdów tury-
stycznych nad Polskie Wybrzeże Bałtyku. Morze bywa
piękne, spokojne, tajemnicze z drugiej zaś strony groźne
i niebezpieczne. Stąd każdy bez względu na wiek, umie-
jętności pływackie, żeglarskie – 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.

W ramach akcji Biuro Promocji Miasta Darłowa już w lutym 2019 wystosowało pismo – apel do Ministerstwa
Sportu i Turystyki, zwracając uwagę na rangę problemu – głównie utonięć. W odpowiedzi otrzymaliśmy broszury edu-
kacyjne, które wraz z odpowiednim przekazem trafiły do dzieci z darłowskich szkół i przedszkoli a za pośrednictwem na-
szych punktów informacji turystycznej oraz stanowisk ratowników wodnych – również do turystów. Dodatkowo pra-
cownicy BPM opracowali i wydali drugą cześć przygód Kapitana Parawana, którą zaatutowali hasłem RESPEKT BAŁTYK. 

Każdy zainteresowany mógł ponadto otrzymać od ratowników wodnych opaskę informacyjną dla dziecka. 
Tematem zainteresowały się media, które podchwyciły temat i puściły w eter. Zarówno radio, telewizja jak i prasa

dopomogły rozpropagować temat. Temat ważny nie tylko dla Darłowa ale dla każdego miejsca, które znajduję się nad
jakimkolwiek akwenem. 
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WSzkole Podstawowej nr 3 
im. Króla Eryka Pomorskiego

z nowym rokiem szkolnym 2019/2020
rozpoczęło naukę w 38 oddziałach aż
811 uczniów. Zajęcia lekcyjne w ośmio-
latce odbywają się w dwóch budynkach
w oparciu o zaktualizowane podstawy
programowe. Przy ulicy Szkolnej uczą
się dzieci z klas od pierwszej do piątej
włącznie – 481 uczniów. Przy ulicy
Franciszkańskiej kształci się 330
uczniów w klasach od szóstej do ósmej. 

– Wszyscy chodzą na jedną zmianę
– poinformowała nas dyrektork szkoły
Bożena Tatuśko. Naucza ich doświad-
czona kadra 90 nauczycieli, w tym pię-
cioro będzie przebywać na urlopach
zdrowotnych i innych. W administracji
i obsłudze pracują 24 osoby

W Zespole Szkół im. Stefana Żerom-
skiego w Darłowie naukę rozpoczęło
210 uczniów, którzy uczą się w 12 od-

działach. Większość – bo 113 osób – to
młodzież męska. 

– Do grona pedagogicznego dołą-
czyło pięcioro nowych nauczycieli: 
j. polskiego, matematyki i fizyki, histo-
rii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji
prawnej – mówi nam Joanna Witkows-
ka dyrektorka Zespołu Szkół. 

W Społecznej Szkole Podstawowej
im Lotników Morskich STO w Darłówku
z nowym rokiem szkolnym w klasach 
I-VIII naukę pobiera 153 uczniów – po-
informowała nas Joanna Tarkowska,
która kieruje tą szkołą. 

W Przedszkolu nr 2 im. Janiny Pora-
zińskiej po gruntownym remoncie roz-
poczęło edukację przedszkolną 159
dzieci.

– 125 dzieci uczęszcza do grup 
10-godzinnych, a 34 dzieci na 5 godzin
– powiedziała nam dyrektor Elżbieta
Mielczarek-Waluch.

inauguracja
nowego roku

szkolnego 2019/2020 

niezbędny Balast w Brake
4 sierpnia darłowski zespół
szantowy – „Niezbędny Ba-

last” uczestniczył w 11. Festi-
walu Szantowym w ramach

Braker Binnenhafenfest. 

zaproszenie na imprezę wystoso-
wały tamtejsze władze, a także

wywodząca się z Darłowa firma Rugen-
walder TeeWurst. Na tę okazję bur-
mistrz Miasta Darłowa – Arkadiusz Kli-
mowicz ufundował okazałą nagrodę,
którą będzie trofeum przechodnie 
w tamtejszych regatach żeglarskich 
(w Polsce nazwalibyśmy je regatami
wioślarskimi w klasie DZ). Pomimo
ogromnej konkurencji i ponad 26 ze-
społów za rok pucharu bronić będzie
osada amatorów „The Team Raupull”.

Pomimo, że 11. Festiwal Szantowy 
w Brake nie odbywał się w formule kon-
kursowym, to była doskonała okazja dla
zespołu, by pokazać swoje umiejętności.
Niezbędny Balast wykonał 5 utworów
własnej kompozycji. Pomimo wieku
uczestników zespół, jak to ma w zwy-
czaju, rozruszał znacznie starszą wi-
downię i został obdarowany przez nią

gromkimi brawami, a także wieloma
słowami pochwały. Na koniec odśpie-
wano wspólnie szantę w języku plat
deutsch o tytule NORDSEEWELLEN, co
oznacza falę Morza Północnego. 

Brake – organizator dorocznego
Festiwalu Szantowego – to piętnastoty-
sięczne miasteczko powiatowe położo-

ne w Dolnej Saksonii nad rzeką Wezerą.
Jest połączone z Morzem Północnym,
dzięki czemu może szczycić się mianem
„miasta portowego”. Pomiędzy oboma
samorządami jest dobra współpraca 
– więc prawdopodobne jest, że będą
niebawem oficjalnie miastami partner-
skimi.

Tygodniowe turnusy cieszyły
się wielką popularnością.
Szybko zapełniały się 15-oso-

bowe grupy. 

powspominajmy...
Dzieci uczestniczyły w imprezie

„Projekt Plaża” w Darłówku Zachod-
nim, gdzie w strefie „Kids Club” grały 
w rugby lub poszukiwały złota. Na ko-
niec zabawy wzięły udział, w jakże
ważnym kursie pierwszej pomocy. Po-
byt w Parku Linowym „Nad Bałtykiem”
był nie tylko sprawdzeniem swoich
sportowych możliwości, ale również
okazją do pokonania własnych słabości.
Buszowanie w Labiryncie Arena Darło-
wo, gdzie w polu kukurydzy poszuki-
wano ukrytych dzików można uznać za
sukces – wszystkie dzieci trafiły szczę-
śliwie na metę! Podróż w czasie zapew-
niła wycieczka do Historycznego Parku
Rozrywki „Od Neolitu do Średniowie-
cza”, gdzie gry komputerowe zamieniły
się na drewniane średniowieczne at-
rakcje. 

Uczestnicy miejskich wakacji nie
nudzili się nawet, gdy pogoda nie dopi-

sywała. Ogromną popularnością cieszy-
ły się zabawy z użyciem chusty anima-
cyjnej, kalambury, piłkarzyki i cymber-
gaj. Tradycyjnie dzieciaki tworzyły
własne „gniotki”. Podczas zajęć kulinar-
nych młodzi kucharze własnoręcznie
przygotowywali pyszne kanapki, gofry 
i lody z owocami i bitą śmietaną. 

Niewątpliwie największą atrakcją
były zajęcia artystyczne. Dzieci tworzy-
ły dzieła w oparciu o technikę Mix me-
dia i Decoupage, wszystkie swoje prace
zabierały do domu Wykonywały także
prace plastyczne, jak np. obrazki 3D 
i pojazdy kosmiczne z użyciem słomek,
a prawdziwym hitem okazały się obraz-
ki na talerzykach jednorazowych. Te-
matem przewodnim prac były „Morskie
opowieści”. 

Wszystko co dobre, szybko się koń-
czy. Niemniej jednak – to były wspania-
łe wakacje!

MIEjSkIE DaRŁoWSkIE
WakaCjE 2019
Dzieci, które chciały aktywnie spędzić wolny letni czas, mogły skorzystać z bogatej
oferty przygotowanej przez pracowników miejskiej Świetlicy Środowiskowej
„Bezpieczna Przystań” w ramach półkolonii „miejskie Darłowskie wakacje”.

Podczas wakacyjnych 9 tygodni z oferty skorzystało około 135 dzieci w wieku 
od 6 do 9 lat. Całość została sfinansowana ze środków Miasta Darłowo w ramach
„Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2019”.
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ZAjęCiA pLAsTYCZNE 
Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej Curie 44
Instruktor: Anna Przybytniak-Grabowska

Kontakt/zapisy: tel. 668 508 066 
PONIEDZIAŁEK – WTOREK 

15.00 – 16.00 GRUPA DO LAT 6 
16.15 – 17.45 GRUPA 7 – 10 LAT 

18.00 – 19.30 GRUPA 10+

ZAjęCiA TANECZNE BREAKDANCE 
Domu Kultury ul. M. C. Skłodowskiej 44

Instruktor: Marcin Grzybowski
Kontakt/zapisy, nr tel. 512 373 710 

PONIEDZIAŁEK 19.00-18.30 
WTOREK 15.00-16.30 

ZAjęCiA CERAmiCZNE 
Pracownia ZAPIECEK, ul. Rzemieślnicza 3

Instruktor: Agnieszka Gozdalska
Kontakt/zapisy: tel. 518 558 520 

CZWARTEK
16.00 – 17.30 (dla dzieci młodszych) 
17.30 – 19.00 (dla dzieci starszych)

PIĄTEK
15.30 – 16.30 (dla najmłodszych )

16.30 – 18.00 (dla dzieci)
18.00 – 21.00 (dla dorosłych)

ZAjęCiA mUZYCZNE 
Domu Kultury ul. M. Skłodowskiej Curie 44 

Instruktor: Jan Schwarzlose
Kontakt/zapisy: tel. 531 635 415

Zajęcia indywidualne. 

ZAjęCiA mODELARsKiE 
Domu Kultury ul. M. Skłodowskiej Curie 44 

Instruktor: Artur Hamerling
Kontakt/zapisy pod nr tel. 512 701 410

Środa godz. 15:00 – 18:00
Czwartek godz. 15:00 – 18:00

Sobota godz. 11:00 – 15:00

ZAjęCiA TANECZNE 
Dom Kultury ul. M. Skłodowskiej Curie 44

Instruktor: Dariusz Chimko
Kontakt/zapisy: tel. 530 839 511

Taniec towarzyski, taniec współczesny, zajęcia baletowe, 
akrobatyka, choreografia, pilates. 

zaPraszamy na zajęcia!

Festyn dort
Bawmy się razem przy pieczonym ziemniaku. Pod takim hasłem swoje

tradycyjne spotkanie integracyjne zorganizowało Stowarzyszenie Osób

Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół DORT Darłowo. Było mnóstwo

atrakcji i dobrej zabawy dla dzieci i dorosłych. Jednak przede wszystkim

był to czas na rozmowy, na spotkania i na uśmiech. Dziękujemy wszystkim

zaangażowanym w funkcjonowanie Ośrodka. Wasze działania i zaanga-

żowanie dodają pozytywnej energii wszystkim wokół Was!

24lipca miała miejsce uroczys-
tość „Złotych Godów” pań-

stwa Grażyny Urszuli i Józefa Szyszki.
W imieniu Prezydenta RP, uhonorowa-
no jubilatów Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.

Była to miłość od pierwszego wej-
rzenia, która trwa niezmiennie do dnia
dzisiejszego od ponad 50. lat. W roku
1969, 2 lipca, swą miłość przypieczęto-
wali węzłem małżeńskim w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Darłowie. Wycho-
wali dwoje dzieci Arkadiusza i Karinę,
dochowali się trojga wnucząt (Adrian,
Justyna i Przemysław) oraz sześciolet-
niej prawnuczki Niny.

* * *

30lipca, z okazji „Złotych Go-
dów” państwa Janiny i Zyg-

munta Przewodowskich, w imieniu
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, bur-
mistrz Darłowa uhonorował Jubilatów
Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

Związek małżeński Jubilaci zawarli
21 grudnia 1968 roku. Jubilaci przez
okres szczęśliwego pożycia małżeń-
skiego doczekali się trojga dzieci, sze-
ściorga wnucząt i jednego prawnuczka. 

Na uroczystość Złotych Godów do
ratusza przybyła najbliższa rodzina.
Gratulacjom i życzeniom nie było koń-
ca. Złotym Jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i po-
ciechy z rodziny. 

złote gody w Darłowie
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Wdarłowskim kinie Bajka od-
był się jubileusz 15-lecia Klu-

bu Amazonki w Darłowie. Uroczystość
wzbogaciła prezentacja wspomnień 
z historii klubu oraz podziękowania dla
przyjaciół Amazonek. Darłowski klub
zrzesza obecnie 38 kobiet, które do-
tknęła choroba nowotworowa. Od 15 lat
członkinie wspierają się wzajemnie 
w walce z nowotworem oraz edukują
lokalną społeczność prowadząc akcje
profilaktyczne. To jest jubileusz wspa-
niałych kobiet, które dają z siebie bar-
dzo dużo – pomimo wszystko. Inicjaty-
wami podejmowanymi przez działające
w nim panie można by obdzielić kilka
innych miast. Marsze, akcje charyta-
tywne, spotkania, a wszystko to, by
promować profilaktykę i wspierać tych,
którzy zmagają się z chorobami. Gratu-
lujemy

15 lat amazonek – w gruPie siła

jednoMyślnie
aBsolutoriuM 
Na sesji Rady Miejskiej, 27

czerwca Arkadiuszowi Klimowi-
czowi, burmistrzowi miasta Darłowa
jednogłośnie udzielono wotum za-
ufania i absolutorium za rok 2018.
Radni podejmując jednomyślną decyzję
o udzieleniu wotum zaufania gospoda-
rzowi Darłowa dali tym samym zielone
światło do podejmowania dalszych de-
cyzji.

– Dziękuję wszystkim radnym za
pozytywną ocenę pracy mojej i całego
samorządu – skomentował Arkadiusz
Klimowicz, burmistrz Królewskiego
Miasta Darłowa.

sowiecki atak na polskę 
i deportacje na sybir

Pamiętamy 
17września w Darłowie, w 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, pod obeli-

skiem poświęconym Sybirakom zaciągnęli warty honorowe żołnierze Ma-
rynarki Wojennej i funkcjonariusze Straży Granicznej. Na mszy świętej w kościele
pw. św. Jerzego, odprawionej przez proboszcza i gwardiana klasztoru franciszka-
nów o. Wiesława Przybysza, modlono się za zmarłych i żyjących Sybiraków. Udział
w niej wzięły: poczty sztandarowe, kompania honorowa Zespołu Szkół Morskich,
władze samorządowe Darłowa na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Czesła-
wem Woźniakiem i radną Sejmiku Zachodniopomorskiego Elżbietą Karlińską, wła-
dze samorządowe gminy Darłowo i starostwa powiatowego w Sławnie, Sybiracy,
szefowie służb mundurowych, harcerze i mieszkańcy Darłowa. Po mszy i okolicz-
nościowych przemówieniach przypominających sowieckie morderstwa i represje
na Polakach zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów pod głazem z tablicą po-
święconą Sybirakom.

Sowieccy okupanci więzili, mordowali, poddawali brutalnym represjom, 
a następnie masowo wywozili Polaków na Sybir i do kazachstanu. 
Deportacje i wywózki w bydlęcych wagonach trwały nawet do roku 1959.
Według szacunków wywieziono 1 milion 700 tysięcy Polaków i obywateli
Polskich. Zmarło i nie powróciło 900 tysięcy rodaków. Rosja sowiecka 
zabrała nam większą część Polski. Stalin i jego poplecznicy w sojuszu 
z hitlerem dokonali IV rozbioru Polski.

W sobotę 14 września 2019
roku ulicami Darłowa 

przeszła tradycyjna błagalno-
-pokutna procesja. 

po nieszporach w kościele Ma-
riackim radna Zachodniopo-

morskiego Sejmiku, zastępująca bur-
mistrza miasta Darłowa Elżbieta Kar-
lińska, radni Rady Miejskiej, z jej
przewodniczącym Czesławem Woźnia-

kiem na czele, księża i wierni z chorąg-
wiami kościelnych bractw modlili się,
aby nie powtórzyła się największa 
w dziejach królewskiego grodu powódź
wywołana falą tsunami. 

Radna Elżbieta Karlińska niosła
ufundowaną przez burmistrza Darło-
wa wielką świecę. W procesji wzięły
również kompanie honorowe Mary-
narki Wojennej i Zespołu Szkół Mor-
skich oraz bractwo rycerskie. Jak każe
tradycja rozdawano jałmużnę potrze-

bującym w postaci specjalnie wypie-
kanych jedynie na tę okazję maśla-
nych ciasteczek nazywanych DAR-DA-
RAMI. 

Największa powódź w dziejach
miasta Darłowa miała miejsce 16
września, 522 lata temu. Była to powódź
wywołana falą tsunami zwaną na Po-
morzu „Niedźwiedziem Morskim”. Pod-
czas trzęsienia ziemi na południowym
Bałtyku uwolnione zostały złoża gazu 
i nastąpił wielki i głośny wybuch na-

zwany „Niedźwiedziem Morskim”. Spo-
wodował on wytworzenie fali tsunami
około sześciometrowej wysokości, któ-
ra zerwała kilka statków z kotwic i wy-
rzuciła na ląd niekiedy w odległości aż 
4 kilometrów od brzegu morza. W ko-
ściele, pleban i burmistrz, ogarnięci
wielkim strachem, ślubowali każdego
roku w owym dniu, świętować po uro-
czystym nabożeństwie i ku chwale
Boga, Najświętszej Maryi i wszystkich
świętych, przejść z procesją wokół

miasta, przy czym radni mieli nieść
ufundowaną piękną świecę woskową 
i rozdzielać jałmużnę.

W roku 1991 ówczesny proboszcz
kościoła p.w. Matki Boskiej Często-
chowskiej w Darłowie – franciszkanin
Janusz Jędryszek, wznowił przerwany
wojną zwyczaj odbywania procesji po-
kutno – błagalnych. Zdaniem naukow-
ców taka niszczycielska fala tsunami
może się powtórzyć na południowym
Bałtyku.

aby nie powtórzyło się bałtyckie tsunami



Warto przypomnieć o niezwy-
kłej akcji, która spontanicz-

nie odbyła się na początku lipca. Radny
powiatu sławieńskiego – Daniel Frącz
zauważył, że wzdłuż nabrzeża parko-
wego ciągnącego się od Darłowa do
Darłówka rozmieszczone są co kilkana-
ście metrów stojaki na koła ratunkowe.
Niestety, ze względu na częste kradzie-
że brakowało na nich kół. Z pomysłem
ich zakupu zwrócił się do mieszkańców
Darłowa. W ciągu jednego dnia udało
się uzbierać od sponsorów blisko 10 000
tysięcy złotych, co przyczyniło się do
zakupu wszystkich brakujących 46 kół
ratunkowych. Akcja miała szeroki wy-
dźwięk społeczny, medialny i edukacyj-
ny. Teraz jest bezpieczniej, ale i ładniej.
Pomarańczowe koła pięknie zdobią
port. Brawo!

ALEjA KÓŁ RATUNKOWYCH 

11DLA AKTYWNYCH
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super Bieg Ratownika
Naszym zdaniem to najważniejszy bieg terenowy rozgrywany w se-

zonie letnim na Wybrzeżu. Sami popatrzcie: ratownik, to synonim bez-
pieczeństwa, spokojnych i udanych wakacji, zadowolenia. Patron biegu,
czyli Kapitan Parawan. Postać już kultowa nad polskim morzem. Krzewiciel
wielu akcji społecznych, ostatnia, to Respekt Bałtyk.

Dystans– niby tylko 1000 metrów, ale cały dystans, to jedynie przy-
jemność, masa jodu, rodzinne bieganie i... niespodzianka na mecie. Każdy,
który dobiegł do mety otrzymał kolekcjonerski już ręcznik plażowy z za-
pasów Kapitana Parawana.

I jeszcze jedno. Super organizacja i super atmosfera, którą stworzył
przed, podczas i po biegu Waldek Śmigielski, nasz darłowski „minister
sportu”. Brawo.

Nie zwalniają tempa kolarki
BMC Nowatex. 

Oto krótkie kalendarium ich
najważniejszych osiągnięć.

Torowe Mistrzostwa Świata Junio-
rów we Frankfurcie:

– brązowy medal w sprincie druży-
nowym zdobyły Nikola Seremak i Niko-
la Wielowska.

– Nikola Seremak zdobyła srebrny
medal w sprincie indywidualnym na
mistrzostwach świata juniorów we
Frankfurcie nad Odrą. To drugi medal

Seremak na tych mistrzostwach.
– Nikola Seremak wywalczyła brą-

zowy medal mistrzostw świata w ko-
larstwie torowym kategorii junior-
skiej. Polka zajęła trzecie miejsce 
w keirinie.

W dniach 15 -17 sierpnia we Lwowie
odbyły się zawody torowe, gdzie w bar-
wach reprezentacji Polski startowały
Daria i Wiktoria Pikulik. Z bardzo
dobrej strony pokazała się Daria wygry-
wając wyścig scratch i omnium oraz
wyścig madison jadąc w parze z kole-
żanką z kadry Nikolą Wielowską.

Daria Pikulik wygrywa wyścig

scratch w słowackim mieście Presov. 
W wyścigu Madison zajmuje drugie
miejsce z koleżanką z kadry Nikolą Plosaj.

Wiktoria Pikulik 7-ma w wyścigu
punktowym.

Nikola Wielowska zajęła drugie
miejsce w kategorii juniorek w kryte-
rium imienia Stanisława Szozdy 
w Prudniku.

14 września uczestniczyliśmy w raj-
dzie rowerowym, będącym jedną z im-
prez podczas, których Flandria święto-
wała 75. rocznicę wyzwolenia przez
wojska gen. Maczka. Dziękujemy za za-
proszenie POC Partners.

ziemia Darłowska z sukcesami

W każdą niedzielę, w Darłowskim
Ośrodku Kultury, zasiadają przed
planszówkami i grają. – Zachęcamy do
spędzania czasu razem, rodzinnie, 
a nie przed telewizorem lub kompute-
rem – zaprasza pomysłodawca przed-
sięwzięcia Maciej Przybytniak.

Pierwsze gry do klubu pochodziły 
z jego prywatnych zbiorów, a także 
z kilku wydawnictw, które w ten sposób
wsparły inicjatywę.

– Ideą założenia klubu było przede
wszystkim promowanie spędzania cza-
su wolnego, co jest alternatywą dla sie-
dzenia przed kompem i telefonem. Za-

chęcamy do spędzania tego czasu ra-
zem, a nie osobno, z rodziną, przyja-
ciółmi, bliskimi. Chcemy budować rela-
cje międzyludzkie bezpośrednio z dru-
gim człowiekiem, bez pośredników 
w postaci internetu czy telefonu – pod-
kreśla organizator.

Chcąc wzbogacić klubowy zbiór gier
razem ze Stowarzyszeniem Kultura
Sztuka Region wzięli udział w programie
Działaj Lokalnie i udało się – otrzymaliś-
my grant na projekt Mobilne Granie Bez
Prądu. Klub dzięki tej dotacji kupił na-
miot, stoły, krzesła, gry i inne przydatne
materiały, by móc zorganizować plene-
rowe spotkania z grami planszowymi na
terenie Darłowa. Udało się. Teraz, już po
wakacjach będą kontynuowane spotka-
nia niedzielne w tym samym miejscu,
czyli w Darłowskim Ośrodku Kultury 
i w tych samych godzinach. Dodatkowo raz
na dwa tygodnie będą odbywać się spotka-
nia w DCW, w poniedziałki od 17 do 19.

darłowski klub gier planszowych 

Psia kostka
ZaPRaSZa
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STRONę SPORTOWą ReDaGuJe 
aNDRZeJ RaCHWalSKi

Darłowo widziało już 
futbolowego beach soccera,

plażową siatkówkę, 
ale tak dynamicznej gry, jak
piłka ręczna na plaży jeszcze 

nie widzieliśmy.

od 2 do 4 sierpnia mieliśmy na to
okazję, i to od razu w walce 

o najwyższe trofea, czyli turniej mający
rangę walki o mistrzostwo Polski.

Na gościnną plażę do Darłowa zje-
chało 10 drużyn kobiecych. W elimina-
cjach iskry leciały, wszystko jednak 
w sportowej atmosferze. Za to emocje

na najwyższym poziomie. Podobnie
było w meczach finałowych.

Fantastyczną walkę o złoto stoczyły
szczypiornistki GRU Juko i Pyrek. 
W inauguracyjnej partii obie drużyny
grały punkt za punkt, gdy najpierw
poznanianki nie wykorzystały szansy
na wygraną, tracąc piłkę, a później nie
trafiła także Iwona Niedźwiedź i mie-
liśmy dogrywkę – zwycięską bramkę
dla piotrkowianek zdobyła Sylwia
Bartkowiak. Nie osłabiło to zapału Ka-
roliny Pedy i spółki, które w II odsłonie
prowadziły już 11:6. Po czasie dla mist-
rzyń Polski przewaga poznanianek za-
częła topnieć, a gdy na 14:13 rzuciła
Niedźwiedź, wydawało się, że GRU Juko
musi obronić tytuł. Nie miała zamiaru
na to czekać golkiperka Pyrek, Sylwia
Korniluk, która rzutem przez całe 
boisko wyprowadziła swoją ekipę na
prowadzenie, ale ostatnie słowo znowu
należało do Bartkowiak, co pozwoliło
GRU Juko zdobyć 2. z rzędu złoty me-
dal.

Podobnie było u mężczyzn. Z nie-

prawdopodobną pasją rozpoczęli finał
szczypiorniści z Gdańska, którzy po-
czątkowo dosłownie zmietli z boiska
obrońców tytułu, uprzykrzając im życie
wysoką obroną i fenomenalnymi para-
dami Kacpra Ligarzewskiego, który
„wyłączył” z gry Karola Kędziorę. Piotr-
kowianie nie mieli wyjścia i rzucili na

szalę wszystkie siły, dzięki czemu zys-
kali w II partii niewielką przewagę.
Piotrkowianom udało się wyrównać, 
a swoje zwycięstwo w tej odsłonie przy-
pieczętowali w dogrywce. 

Wspaniałe, niezwykle energetyczne
zawody, komplet publiczności i potężna
dawka emocji. Cóż można chcieć więcej.

Piłka ręczna na Piasku

kroniki Darłowskiego Sportu, to
autorski pomysł na uwiecznie-

nie historii sportu w mieście dla po-
tomnych. Dzięki Czesławowi Budnemu
możemy sięgnąć pamięcią aż do dni
jego poczęcia, czyli do maja roku 1945.

To wtedy grupa pasjonatów piłki
nożnej rzuciła wyzwanie drużynie zło-
żonej ze stacjonujących w mieście
wojsk radzieckich (NKWD). Ba, pokaza-
ła im dwukrotnie, kto w tej nowej Pol-
sce rządzi. Piłkarsko oczywiście.

Ta sama grupa zapaleńców natych-
miast też powołała do życia KS Darło-
wianka, z prezesem i innymi członkami
zarządu. Dlatego, według mnie, Czesła-
wa i faktów, Darłovia ma 74 lat historii,

a nie 69, jak się oficjalnie przyjmuje.
Czas chyba, aby oddać naszemu

MKS te zaległe 5 lat. Apelujemy o to po
raz kolejny.

Wracając do Czesia... Był jednym z naj-
większych talentów piłkarskich Darłovii.
Już jako młody chłopak trafił do słynnych
słupskich Cieślików. Tak o nim wtedy pi-
sano: „Był kiedyś taki klub, przed którym
ściągano czapki z głów. To Międzyszkol-
ny Klub Sportowy Cieśliki.” Czesiu, nie-
wielki wzrostem, bajeczny technicznie,
znalazł w nim swoje miejsce.

Po powrocie do Darłowa wierny
swemu klubowi. Wiele lat piłkarz, także
działacz i, jak wiecie, kronikarz. Mały
wzrostem, ale duchem i pasją wielki.

Kroniki są dowodem

ZCalisią było 12:0, zaś ze Spój-
nia 10:0. To był darłowski, kró-
lewski stempel na dominacji,

jaką uzyskaliśmy w tych rozgrywkach.
Zdobyliśmy 78 punktów, okraszając je

136. bramkami, sami tracąc zaledwie 33.
Rzec można: było miło, ale IV liga, to
jednak inne wymagania, inny nieco po-
ziom gry. 

Po okresie roztrenowania i urlopów

trener Kaźmierczak zwołał ekipę na
okres przygotowawczy. Podczas roz-
grywanych springów komponowano
nowych zawodników, sprawdzano ich
poziom piłkarski i przydatność dla ze-

społu. W końcu transferowano kilku
najlepszych, którzy swoją klasą mieli
wpłynąć na podwyższenie jakości dru-
żyny. I tak się zdecydowanie stało!

Co prawda debiut, w rozgrywanym
na swoim boisku meczu z Raselem, był
nieco smutny, bo do 93. minuty utrzy-
mywał się remis, a punkty stracone 
w takim momencie bolą szczególnie.
Widać było, że Darłovia nieco stremo-
wana i nieufna, ma potencjał.

Minął tydzień i czas było ruszać do
Karlina, gdzie czekał doświadczony ze-
spół Sokoła. Tam zobaczyliśmy Darłovię
bez kompleksów, pewną swoich umie-
jętności, a jej zwycięstwo 1:0 nie było
zagrożone ani przez minutę.

Tydzień później, na Sportową zje-
chali Błękitni ze Stargardu, lider tabeli.
Królewscy nie pozostawili złudzeń, kto
tu rządzi. Zwycięstwo 4:1 nie pozwalało
na jakiekolwiek wątpliwości. Zespół
wyraźnie dojrzał, poznał ligę i swoje
możliwości, nabierał tempa.

Do Cukrów Kluczevii Stargard je-

chaliśmy po pełną pulę, ale z szacun-
kiem do zespołu gospodarzy. Remis 2:2
był dla nich szczęśliwym rezultatem, 
a dla nas punkt na tym trudnym tere-
nie był zdobyczą nie do zlekceważenia. 

Na mecz z Vinetą czekaliśmy 
z ostrożnym optymizmem, gdyż ekipa 
z Wolina każdego sezonu niemal walczy
o awans do III Ligi. Nasi skoncentrowa-
ni, z niezłym ciągiem na bramkę, pora-
dzili sobie i z takimi zawodnikami. Wy-
nik końcowy 3:2, ale ważne jest, że cały
„trójpaczek” zapisujemy na nasze kon-
to.

Następne dwa mecze, to dwa remisy.
Pierwszy 1:1 z Gryfem w Kamieniu Po-
morskim, zaś następny, u siebie z nie-
obliczalną Regą Trzebiatów 2:2.

Na ten etap rundy rozgrywek znaj-
dujemy się na 5. miejscu w tabeli, z 12
punktami, bramki 14:10. W niedzielę, 22
września, jedziemy do innego benia-
minka ligi, Lecha Czaplinek. Jak zakoń-
czy się ten mecz i kilka pozostałych 
– w następnych „Wiadomościach”.

darłovia w roli beniaminka

jesteśmy w IV lidze 
rozstaliśmy się w czerwcu, w momencie, kiedy awans był już pewny, a do końca
sezonu pozostały dwa mecze. z kronikarskiego obowiązku informuję – oba
wygrane.


