
Wsobotę, 25 stycznia, w Darło-
wie i w wielu portach polskie-

go wybrzeża – od Świnoujścia po Wła-
dysławowo – odbył się dwugodzinny
strajk ostrzegawczy rybaków i prze-
twórców ryb morskich. 

Na redzie portu w Darłowie oflago-
wane kutry blokowały port i protesto-
wały przeciwko brakowi rekompensat
za zakaz połowu dorsza. Jeśli protesty
nie odniosą skutku działania bezrobot-
nych rybaków i przetwórców mają się
zaostrzyć.

– Jeżeli nie uzyskamy rekompensat
za brak połowów, to jest to początek
wszelkich protestów i wkrótce wybiera-
my się do Brukseli, o ile nie będzie dal-
szego odzewu. Jesteśmy na skraju ban-
kructwa – tłumaczy Jurand Piotrowski,
organizator protestu w Darłowie i wła-
ściciel firmy przetwórstwa rybnego.
Protesty kierowane są do Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej oraz do Komisji Europejskiej.

Po wcześniejszych protestach i wie-
logodzinnych rozmowach z ministrem

gospodarki morskiej i żeglugi śródlądo-
wej Markiem Gróbarczykiem podpisano
porozumienie. Do dnia 7 lutego minis-
terstwo miało przedstawić branży stan
prac legislacyjnych i uzgodnień między-
resortowych. Do końca I kwartału mają
zostać wypłacone rekompensaty w wy-
sokości 150 mln zł. Jednocześnie minis-
terstwo zwróciło się do Komisji Europej-
skiej o rozszerzenie programu operacyj-
nego o pomoc dla wędkarzy morskich 
i nowelizację przepisów o złomowaniu
kutrów w zamian za rekompensaty.
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Akcja rybaków i przetwórców dorszy w Darłowie

Strajk ostrzegawczy 

1 stycznia 2020 wszedł w życie, wprowadzony przez UE na okres 4 lat, zakaz połowów dorsza.
Celem zakazu jest odbudowanie środkowo-bałtyckich stad dorszy. Zakaz już obowiązuje, ale za-
wczasu nie pomyślano o tych, którzy żyją z rybołówstwa, wędkarstwa morskiego i przetwór-
stwa dorsza bałtyckiego. Zakaz połowu dorsza pozbawił pracy blisko tysiąca osób pracujących na
ponad stu kutrach wędkarstwa rekreacyjnego. W Darłowie ten problem dotyczy 100 rodzin.

Wciąż dużo dzieje się 
w sprawie likwidacji Urzędu

Morskiego w Słupsku. 
Burmistrz Darłowa udał się 

do siedziby Senatu RP.

Po tym jak darłowski samorząd
przyjął uchwałę sprzeciwiająca

się likwidacji Urzędu Morskiego 
w Słupsku i po tym, jak pismo w tej
sprawie trafiło na biurko Ministra Gos-
podarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
do Warszawy osobiście wyjechał bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.
Gospodarz Królewskiego Miasta wziął
udział w posiedzeniu Senackiej Komisji
Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z plana-
mi Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej kompetencje
słupskiego urzędu mają zostać podzie-
lone pomiędzy Urząd Morski w Gdyni 
i Szczecinie. Nie tylko związkowcy 

i pracownicy Urzędu Morskiego w Słup-
sku obawiają się, że likwidacja może
doprowadzić m.in. do degradacji regio-
nu. Protestują też samorządowcy.

– Jestem przedstawicielem jednego 
z beneficjentów bardzo pozytywnej dzia-
łalności Urzędu Morskiego w Słupsku,
zwłaszcza w latach 2010-2015 – mówił
podczas posiedzenia Komisji burmistrz
Arkadiusz Klimowicz. – Z tych ponad 700

milionów złotych, które bardzo udanie
potrafił zainwestować Urząd Morski 
w Słupsku, zarówno w ochronę brzegów
morskich, jak i nasze małe i średnie
porty środkowego wybrzeża, około 150
mln zł trafiło właśnie do portu w Darło-
wie na odnowę i umocnienie naszych
plaż – przypominał Arkadiusz Klimo-
wicz, burmistrz Darłowa i zaznaczał, że
ówczesny zespół pracowników umiejęt-

Burmistrz Darłowa w Senacie: Zamiast likwidować Urząd Morski, lepiej go wzmocnić

W obronie Darłowa

Remont nabrzeży 
Parkowego i Skarpowego
w Porcie Darłowo 
– 38 815 416 zł 

Ochrona brzegu 
morskiego na wschód 
od portu Darłowo 
– 111 061 571,40 zł

Po kilku latach nieobecności Sta-
rostwo uruchomiło w Darłowie

punkt fizjoterapii jako placówkę Szpi-
tala Powiatowego. Stało się to w wyni-
ku długotrwałych postulatów miesz-
kańców i samorządu miejskiego, który
dołożył do remontu obiektu z budżetu
miasta 50 tysięcy  złotych. 

Przychodnia jest czynna od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7-14, 
w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 26.
Obecnie świadczone są w niej takie zabiegi
jak np. laser, ultradźwięki, elektroterapia,
pole magnetyczne, solux i gimnastyka.

Starosta sławieński, Wojciech Wiś-
niowski zapowiada, że w niedalekiej
przyszłości uruchomione zostaną w Dar-
łowie kolejne przychodnie: chirurgiczna,
ortopedyczna oraz urologiczna. W spra-
wie kontraktu na te przychodnie prowa-
dzone są negocjacje z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia.

Do Darłowa wróciła 
bezpłatna rehabilitacja

nie pozyskiwał pieniądze unijne, jak 
i rządowe. – Dzisiaj podnoszone argu-
menty, że ten urząd jest nieprzygotowa-
ny do pełnienia funkcji związanych z na-
stępnymi programami, choćby z moder-
nizacją portu w Ustce, te argumenty
troszkę dziwią. Jak taki urząd ma funk-
cjonować, jeśli przez 3 lata nie ma w ogó-
le dyrektora ds. technicznych? Zamiast
wylewać dziecko z kąpielą, zamiast lik-
widować Urząd Morski, może warto go
wzmocnić? Trzeba odbudować jego po-
zycję, która świetnie funkcjonowała na
mapie trzech urzędów morskich – doda-
wał burmistrz Klimowicz.

– Spotkanie w stolicy dało nadzieję
na rzetelną dyskusję, na to, że ktoś
jeszcze przyjrzy się nieprzemyślanej
decyzji o likwidacji UM w Słupsku 
– mówił po przyjeździe z Warszawy
gospodarz Darłowa i dodał, że podczas
posiedzenia uzgodniono, że komisja
senacka skieruje się do Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej z prośbą o wyjaśnienie jakie są
przyczyny zniesienia urzędu morskie-
go. Plan ministerstwa zakłada, że lik-
widacja Urzędu Morskiego w Słupsku
nastąpi w kwietniu bieżącego roku.
Rozporządzenia zostały już podpisane.
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Pod koniec ubiegłego roku
Najwyższa Izba Kontroli 

przeprowadziła w Urzędzie
Miejskim w Darłowie kontrolę
pod kątem „Działania admini-

stracji publicznej na rzecz 
zaspokajania potrzeb miesz-

kaniowych gospodarstw 
domowych o niskich docho-

dach”. 

Okres kontroli obejmował lata od
2016 do połowy 2019 roku. 

Inspektorzy uznali, że lokale socjalne
przyznawano zgodnie z zasadami (usta-
wa z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego). 

W 2018 r. miasto zbudowało dwa
budynki mieszkalne dzięki dofinanso-

waniu z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. W wyniku tego, na koniec 
2018 r., liczba lokali wzrosła – z 321 
w roku 2016 do 328 w pierwszym pół-
roczu 2019 r. Urząd prawidłowo rozli-
czył wydatkowane środki na to przed-
sięwzięcie. 

Niestety, równocześnie w badanym
okresie nastąpił wzrost zaległości 
w spłatach opłat za mieszkania ze 161,6
tys. zł w 2016 do 393,0 tys. zł w pierw-
szym półroczu 2019 r., pomimo iż od 
1 marca 2009 roku nie dokonano pod-
wyżek czynszów.

Potrzeby mieszkaniowe osób ocze-
kujących na przydział lokali komunal-
nych, w tym gospodarstw domowych 
o niskich dochodach, zaspokajane były
przez miasto w ograniczonym zakresie.
Przyczyną tego stanu rzeczy były ogra-
niczone środki finansowe na realizację
zadań inwestycyjnych i remontowych.
Skutkowało to wydłużonym czasem

oczekiwania na przydział lokali komu-
nalnych. 

Jednocześnie liczba wniosków za-
kwalifikowanych do realizacji według
stanu na 1 stycznia 2016 r. wynosiła 34,
a według stanu na 30 czerwca 2019 r.
– 35. Poziom realizacji spraw w stosun-
ku do wniosków osób oczekujących na
realizację badanym okresie wahał się
od 11,4% do 36,1 %. Burmistrz, stosow-
nie do wymogu art. 4 ust.1 i 2 ustawy 
o ochronie praw lokatorów, podejmo-
wał działania w celu poprawy tej sytua-
cji. 

Stwierdzono niewielką nieprawid-
łowość – dotyczyła nieterminowego
opracowania w Urzędzie i nieprze-
dstawienia Radzie Miejskiej projektu
wieloletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem mias-
ta na kolejny okres, co przyczyniło się
do tego, że od 1 stycznia do 7 grudnia
2017 roku nie obowiązywał aktualny
program gospodarowania zasobem.
Nowy program przyjęto 26 paździer-
nika, a wszedł w życie w dniu 8 grud-
nia 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą zarzą-
dzanie zasobami mieszkaniowymi rea-
lizował Miejski Zarząd Budynków Ko-
munalnych (jednostka budżetowa).
Nadzór nad MZBK sprawował bur-
mistrz. Zgodnie z regulaminem organi-
zacyjnym MZBK zadania dotyczące
m.in. opiniowania wniosków najemców
lokali w sprawie najmu lokali, współ-
praca z referatami Urzędu, wstępne
rozpatrywanie wniosków o najem lokali
mieszkalnych i socjalnych, przypisano
inspektorowi ds. lokalowo-mieszkal-
nych. Odbywało się to w sposób prawid-
łowy. Stan techniczny budynków zaso-
bu był na bieżąco kontrolowany, książki
obiektów budowlanych prowadzono
systematycznie. 

Poniesione koszty związane z re-
montami zasobu mieszkaniowego wy-
nosiły w: 2016 – 257,7 tys. zł, 2017 
– 449,3 tys. zł, 2018 – 200,9 tys. w 2019 
(I półrocze) – 186 tys. zł.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie
oceniła działalność Urzędu i MZBK 
w badanym zakresie i nie sformułowała
żadnych uwag lub wniosków.

Pozytywna ocena NiK 

Wszyscy za budżetem Wyjątkowy
rok

300 lat temu władze Prus
zlikwidowały samorządową
autonomię miasta Darłowa.
180 lat temu państwo pruskie
przejęło we władanie dar-
łowski port. Od 75 lat mamy
zaś polską samorządność.

Ciekawostki historyczne i różnego
rodzaju rocznice przypominamy sobie 
u progu każdego roku. Jednak rok 2020
jest o tyle wyjątkowy, że najważniejszą
rocznicą będzie ta 75. związana z przyłą-
czeniem naszego miasta do Ziem Pol-
skich. Rok 1945 otworzył nową kartę 
w dziejach Darłowa i – jak przypomina
Leszek Walkiewicz, znany miłośnik his-
torii – ta data była wyjątkowa. Dlaczego? 

Bo po 637 latach te ziemie wróciły
do Polski, a ostatnim władcą Królestwa
Polskiego, któremu podlegała Ziemia
Darłowska był Władysław Łokietek. 
75 lat polskiego Darłowa chcemy świę-
tować w sposób szczególny i robimy to
w tym roku wspólnie z całym woje-
wództwem, które również przygotowu-
je się do upamiętnienia rocznicy wpro-
wadzenia polskiej administracji na Po-
morzu Zachodnim. 

Rozpoczynamy od wyjątkowej wy-
stawy w nowym miejscu na kulturalnej
mapie miasta. Zapraszam do Poczekalni
Kultury w dawnym budynku dworca
PKP, który dzięki pozyskaniu przez
miasto unijnej dotacji zmienił swoje ob-
licze. „Życie codzienne mieszkańców
polskiego Darłowa od marca 1945 roku”
to zbiór wyjątkowych fotografii ukazu-
jących początki polskiego Darłowa, ży-
cie codzienne mieszkańców, wspomnie-
nia i unikalne ujęcia zebrane z inicjaty-
wy pani Krystyny Różańskiej. Wystawa
już na stałe zagości w nowej Poczekalni
Kultury i wierzę w to, że będzie uzupeł-
niana o kolejne wyjątkowe fotografie. 

Kolejny ważny dzień to oczywiście 
7 marca i Święto Osadników Ziemi Dar-
łowskiej. W tym roku nadamy wydarze-
niu jeszcze bardziej uroczysty charakter.
Dni Darłowa 2020 w tym roku – wyjąt-
kowo – odbędą się nie w maju a w poło-
wie czerwca. Połączymy je z głównymi
imprezami związanymi z 75-leciem pol-
skiego Darłowa. Będzie to cykl wyda-
rzeń, koncertów i spotkań, które swą te-
matyką będą również nawiązywały do tej
wyjątkowej rocznicy. Wszystko to po ty,
byśmy patrząc w przyszłość nie zapomi-
nali o swoich korzeniach i o historii tej
ziemi. Pamiętajmy jednak, że to, jaki bę-
dzie ten 2020 rok zależy w dużej mierze
od nas samych. Dlatego życzę wszyst-
kim, by w nowym roku realizowali swoje
cele i marzenia. Niech rok 2020 będzie
wyjątkowy dla każdego z nas.

ARkADiuSz klimOwicz, 
buRmiStRz DARłOwA

Radni jednomyślnie
uchwalili budżet Miasta
Darłowa na rok 2020.

U
chwalone dochody na rok
2020 będą niższe aniżeli 
w roku mijającym z kilku po-

wodów. Wchodzą w życie nowe przepi-
sy, przewidujące świadczenia, których
płatnikiem są samorządy, a rząd nie za-
pewnia ich finansowania. Powoduje to
istotne zagrożenie dla płynności finan-
sowej jednostek samorządu, a także dla
realizacji dotychczasowych zadań in-
westycyjnych. 

Na dochody Darłowa znaczny wpływ
będą miały skutki decyzji rządu takie
jak zmiany w opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych
– zwolnienie osób do 26. roku życia,
zmiana skali podatkowej oraz zwięk-
szenie kosztów uzyskania przychodu, 
a także planowane zabranie miastom
opłaty klimatycznej. 

Negatywny skutek mogą też wywrzeć
zmiany w sposobie obliczania i podwyż-
szenie kwoty wynagrodzenia minimal-
nego na 2020 rok oraz ustawowe zmiany
w zakresie podatku PIT, które pozytyw-
nie wpływają na sytuację finansową pra-
cujących Polaków, ale w istotnej części
są realizowane kosztem samorządów. 

– Obecna sytuacja budżetu Darłowa
jest trudna, co jest spowodowane

zwiększonymi wydatkami na oświatę,
których nie rekompensuje subwencja
oświatowa. Ponadto należy wziąć pod
uwagę wzrost cen prądu i usług. Sza-
cunkowo Darłowo straci na tych zmia-
nach około 4 miliony złotych. Musimy
zaciskać pasa. Budżet jest oszczędny,
ale i dobrze przemyślany – zaznacza
burmistrz Arkadiusz Klimowicz. 

Największe sumy pochłonie w 2020 roku
oświata i wychowanie – (20.710.073,97 zł)
wraz z edukacyjną opieką wychowawczą
(479.971 zł), co stanowi 26,7% ogółu 
wydatków Przyjęty budżet wprowadził
wydatki majątkowe (czytaj inwestycje) 
w kwocie 6,5 miliona złotych, co stanowi
8,2 procent ogółu wydatków, a więc trzy-
krotnie mniej niż w roku 2019. Inne waż-
niejsze pozycje w budżecie to m.in.
500.000 zł na przebudowę targowiska
miejskiego. 

Jakie kwoty i na co m.in. samorząd

Darłowa przeznaczył pieniądze w tego-
rocznym budżecie? 

Na turystykę przeznaczono 1.156 tys.
zł, z tego 1.006 tys. zł na utrzymanie
plaż i 150 tys. na budowę szlaków kaja-
kowych. Na gospodarkę mieszkaniową
przeznaczono sumę – 3.299 tys. zł. 

Przyszłoroczne wydatki na wspiera-
nie rodzin wyniosą 18.632 tys. zł. Z tej
sumy 13.050 tys. zł przeznaczono na
świadczenia wychowawcze.

Z 8.937 tys. zł zaplanowanych na wy-
datki na gospodarkę komunalną 

i ochronę środowiska 4.981 tys. zł 
pójdzie na gospodarkę odpadami,
882.500 zł na sprzątanie ulic, 562.600 zł
na utrzymanie zieleni i 1.145.000 zł na
oświetlenie ulic.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego zaplanowano wydatki na
kwotę – 2.350 tys. zł, w tym 1.246 tys. zł
na utrzymanie i działalność DOK,
542.409 zł, utrzymanie Biblioteki Miej-
skiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Bib-
lioteki w Darłówku, w tym na zakup
książek – 30.000 zł. 

71.543.493,92 złotych zaplano-
wano po stronie dochodów;

79.480.736,32 złotych widnieje
po stronie wydatków (w tym
6.554.000 zł to wydatki majątkowe)

7.937.242,40 złotych ma wynieść
tegoroczny deficyt, który zostanie po-
kryty przychodami pochodzącymi z
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ogromne zainteresowanie
ubiegłorocznym programem

bezpłatnej rehabilitacji 
dla seniorów skłoniło 

burmistrza do powtórzenia
programu.

Wroku 2020 Arkadiusz Klimo-
wicz, burmistrz Darłowa wy-

słał do zaopiniowania opracowany
przez miasto Program Opieki Zdro-
wotnej na lata 2020 i 2021 do Agencji
Ocen Technik Medycznych i Taryfika-
cji w Warszawie. Po pozytywnej ocenie
odbędzie się przetarg na wykonywanie
usług rehabilitacyjnych i rozpoczną się
zabiegi. 

Miasto Darłowo w roku ubiegłym, 
w ramach polityki zdrowotnej, zrealizo-
wało „Program zwiększania dostępności
do świadczeń gwarantowanych z zakre-
su rehabilitacji leczniczej wśród senio-
rów 60+ mieszkańców Miasta Darłowo”. 

Seniorzy do wyboru mieli kriotera-

pię (567 zabiegów), laser (1502), ultra-
dźwięki (905), magnetronic (760), prądy
diadynamiczne (20), prądy TENS (300),
jonoforeza z żelem (50), galwanizacja
(20), solux (20), elektrostymulacja (406). 

Na realizację tych świadczeń z bu-
dżetu miasta wydano 50 tys. złotych. 

Aby zostać zakwalifikowanym do
uczestnictwa w programie należy być
mieszkańcem miasta w wieku powyżej
60 lat oraz posiadać odpowiednie, 
aktualne skierowanie lekarskie wysta-
wione przez lekarza rodzinnego lub
uprawnionego lekarza specjalistę. 

rehabilitacja 
Dla SeNioróW za Darmo 

SeNioróW skorzystało 
w roku 2019 z tej formy 
rehabilitacji

458

75 lat polskiego Darłowa to oficjalny
logotyp, którego autorem jest Daniel
Frącz



U W A G A !  

Przetargi 
na nieruchomości

Burmistrz Miasta 
Darłowo zaprasza do

udziału w przetargach
na sprzedaż 

nieruchomości 
położonych 

na terenie miasta.
Wszystkie informacje o organizowa-
nych oraz planowanych przetargach
można znaleźć na stronie interne-
towej www.darlowo.pl w zakładce
NIERUCHOMOŚCI

30 stycznia, w sali
konferencyjnej
darłowskiego ratusza 
z inicjatywy Północnej
Izby Gospodarczej doszło 
do spotkania rybaków, 
przetwórców, armatorów
wędkarstwa morskiego 
i przedstawicieli branż
związanych z gospodarką
morską w sprawie
stosownych
rekompensat związanych 
z unijnym zakazem
połowów dorszy na
Bałtyku. 

M
imo zaproszenia nie przy-
był nikt z Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Że-

glugi Śródlądowej. W spotkaniu udział
wzięli regionalni parlamentarzyści: po-

seł Czesław Hoc (PiS), Piotr Zientarski
(KO) i Małgorzata Prokop-Paczkowska
(Lewica).

Spotkanie odbyło się z inicjatywy
koszalińskiego oddziału Północnej Izby
Gospodarczej. Jej prezes, Roman Biłas
podkreślił, że zakaz połowu dorszy
oznacza problemy dla całego regionu,
ponieważ Środkowe Wybrzeże jest bas-
tionem rybołówstwa, przetwórstwa
rybnego i morskiego wędkarstwa. 
W związku z czteroletnim zakazem po-
łowów dorsza zatrudnieni w tych bran-
żach utracili dochody i powiększą licz-
bę bezrobotnych.

Grzegorz Hałubek, doradca ministra
ds. rybołówstwa przy MGMiŻŚ przed-
stawił konieczność odnowienia środko-
wobałtyckich stad dorszy poprzez za-
kaz połowów.

Zebrani wskazywali na poważne
błędy jakie popełniła już kilkanaście lat
wcześniej zarówno Komisja Europej-

ska, jak i osoby odpowiedzialne w Pol-
sce za rybołówstwo, co zakończyło się
katastrofalnym stanem zmniejszenia

populacji jak i wielkości dorszy. Bez
stosownych rekompensat armatorzy
kutrów i łodzi oraz rybacy, przetwórcy,
których jedynym źródłem ich utrzy-
mania były połowy i przetwórstwo dor-
szy zbankrutują. Konieczna jest także
pomoc w przebranżowieniu rybaków,
przetwórców, załóg kutrów wędkar-
skich i innych oraz utworzenie nowych
miejsc pracy. 

Rybacy, mimo że są objęci systemem
rekompensat unijnych za postój 
w portach spowodowany czteroletnim
zakazem połowy dorsza na Bałtyku
podkreślają, że pieniędzy jeszcze nie
otrzymali i nie wiedzą kiedy je dostaną.

Brak połowów dorszy spowoduje
również upadek firm związanych z ry-
bołówstwem takich jak wytwórnie lodu,
produkcja sieci itp. 

Czesław Hoc, poseł Prawa i Spra-

wiedliwości oraz członek sejmowej ko-
misji gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej zapowiedział, że w najbliż-
szym czasie odbędą się rozmowy i kon-
sultacje między środowiskiem rybac-
kim a przedstawicielami departamentu
rybołówstwa MGM i ŻŚ. 

Poseł Piotr Zientarski z Platformy
Obywatelskiej i posłanka Małgorzata
Prokop Paczkowska z Lewicy zadekla-
rowali złożenie interpelacji do rządu 
w sprawie trudnej sytuacji rybaków 
i przetwórców. 

Mamy nadzieję że uda się wypraco-
wać kompleksowy model pomocy pol-
skim firmom i osobom z branży mor-
skiej, a jednocześnie zachować w jak
najlepszej kulturze Morze Bałtyckie.

l. wAlkiewicz
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Port w Darłowie potrzebuje
przebudowy, aby się rozwijać
– podkreślał poseł na Sejm RP

IX kadencji Piotr Benedykt
Zientarski, który odwiedził

Darłowo. 

30stycznia, w darłowskim ratu-
szu Piotr Zientarski poinfor-

mował Arkadiusza Klimowicza – bur-
mistrza miasta i dziennikarzy, że ra-
zem z posłami Koalicji Obywatelskiej 
z regionu koszalińskiego złożył kilka
poprawek do tegorocznego budżetu
państwa.

Dla naszego miasta i regionu naj-
ważniejszym wnioskiem jest przebudo-
wa falochronów portowych i wejścia do

portu w Darłówku kosztem 195 milio-
nów złotych. Urząd Morski w Słupsku
ma opracowaną dokumentację na to
przedsięwzięcie, ale brak jest decyzji
rządowej na realizacje tej inwestycji.
Darłowo jako port morski jest portem
handlowym, pasażerskim, rybackim 
i jachtowym. 

Wejście do portu, zbudowane w roku
1879, jest za wąskie. Uniemożliwia ono
wchodzenie do portu średnich jedno-
stek handlowych, normalnych statków
pasażerskich, albo katamaranów. Bez
przebudowy nie będzie rozwoju, a ra-
czej regres. 

Mamy wielką nadzieję, że mimo lik-
widacji Urzędu Morskiego w Słupsku
nasz port nie zostanie pozostawiony na
pastwę losu.

Z troską o port w Darłowie 

Kolejne tablice zamoco-
wano w Galerii Morskiej 

na wschodnim falochronie
darłowskiego portu. 

Realizowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2019 pro-

jekt przywrócenia Galerii Morskiej na
falochronie wschodnim wzbogacił się 
o kolejne tablice upamiętniające Ludzi
Morza, firmy, instytucje i wydarzenia,
które przyczyniły się do rozwoju Darło-
wa i gospodarki morskiej.

Przed świętami Bożego Narodzenia
w grudniu 2019 r. zamocowano nastę-
pujące tablice poświęcone:

– SAR (ang. Search And Rescue),
Morskiej Służbie Poszukiwania i Ra-
townictwa. SAR zajmuje się ratowa-
niem ludzi i obiektów na morzu oraz
zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń
środowiska morskiego. 

– ZESPOŁOWI SZKÓŁ MORSKICH. 
1 września 1953 roku utworzono Zasad-
niczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego.
Od roku 1972 roku w szkole kształci się
techników W ciągu ponad 65 lat istnie-
nia mury szkoły opuściło ponad 5000
specjalistów morskich. 

– ZDZISŁAWOWI JUSZCZAKIEWI-
CZOWI. Był to kapitan darłowskiego
Portu w latach 1945-48. Porucznik Ob-
serwator Morskiego Dywizjonu Lotni-
czego Marynarki Wojennej II RP. Pod-
czas walk w obronie Helu na początku X
1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej.
Inwigilowany przez UB z obawy przed
aresztowaniem wraz z najbliższą rodzi-

ną udał się motorówką do szwedzkiego
Portu Simirshamn, gdzie otrzymał azyl. 

– KUTROWI RAKIETOWEMU ORP
DARŁOWO. Podniesienie bandery na
tym okręcie odbyło się 20 stycznia 1972
roku. Na jego pokładzie wyszkoliło się
ponad 2 tys. marynarzy. Banderę opu-
ścił 7 lutego 2003 roku. 

– WĘDKARZOM Z KOŁA PZW ŁO-
SOŚ W DARŁOWIE. 

– URZĘDOWI MORSKIEMU. W gra-
nicach nadzoru UM w Słupsku znajduje
się 170,5 km linii brzegowej środkowego
wybrzeża. 

– ZARZADOWI PORTU MORSKIE-
GO DARŁOWO. Działa od 6 marca 2000
roku. Podlegają mu: port handlowy, ry-
backi i marina jachtowa. 

Łącznie na Wschodnim Falochronie
znajduje się obecnie 15 tablic. Mamy
jednak nadzieję, że z biegiem lat będzie
ich znacznie więcej.

Galeria Się rozraSta

Gospodarce morskiej potrzebna jest pilna pomoc rządowa

Darłowska debata

Od lewej: Roman biłas, prezes Północnej izby Gospodarczej, Piotr zientarski (poseł PO), poseł czesław Hoc (PiS),  Arkadiusz klimowicz,
burmistrz Darłowa i czesław woźniak, przewodniczący Rm Darłowa.

burmistrz Darłowa Arkadiusz klimowicz z posłem PO Piotrem zientarskim.

Fot. Artur WejneroWski



ARKADIUSZ KRZySZTOf SIP uro-
dził się 6 sierpnia 1960 r. w Słupsku.
Dzieciństwo i młodość spędził w Słup-
sku i w Ustce. Tam ukończył Liceum
Ogólnokształcące i w roku 1984 studia
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Słupsku. Podczas studiów zaangażo-
wał się w działalność opozycyjną m.in.
organizując strajk studencki, który 
został przerwany ogłoszeniem stanu
wojennego. Będąc wiceprzewodniczą-
cym Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów działał w podziemiu solidarnościo-
wym. 

Absolwent WSP, magister polonisty-
ki w roku 1984 rozpoczął pracę jako
nauczyciel w Ustce i Charnowie. W dal-
szym ciągu angażował się w działalność
opozycyjną. W roku 1989 w ramach Ko-
mitetu Obywatelskiego Solidarność
został najmłodszym radnym w Ustce. 
W roku 1991 został asystentem Wiesła-
wa Rembielińskiego, pierwszego nieko-
munistycznego wojewody słupskiego.

W latach 1995-1999 był dyrektorem 
wydziału kultury sportu i turystyki 
w Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku. Był
także członkiem władz wojewódzkich 
i działaczem Porozumienia Centrum. Na-
stępnie w latach 1999 – 2001 był zastępcą
dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kul-
tury w Gdańsku. Wówczas ukończył po-
dyplomowe studia menedżerskie Master
of Business Administration. 

W Darłowie rozpoczął pracę w roku
2002 jako szef biura promocji miasta 
i następnie pełnomocnik burmistrza
miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. W 2008 r. 
objął funkcję dyrektora Darłowskiego
Ośrodka Kultury i przez blisko 12 lat
kierował tą instytucją. Początkowo
podlegała mu także Miejska Biblioteka
Publiczna im. Agnieszki Osieckiej. 

Był pomysłodawcą i organizatorem
wielu wydarzeń kulturalnych w Darło-
wie takich jak np. „Ogólnopolski Kon-
kurs Poetycki o Trzos Króla Eryka”,

Darłowskich Spotkań Literackich, Ter-
minalu Sztuki jako miejsca wystaw 
artystycznych, plenerów i konkursów
fotograficznych, Mistrzostw Pomorza
w Break dance. Przez wiele lat był dy-
rektorem artystycznym Festiwalu Me-
dia i Sztuka. Organizował i wspierał
wszystkie imprezy o charakterze kultu-
ralnym jak np. Festiwal Filmów Skan-
dynawskich, Reggaenwalde Festiwal,
Darłowskie Gody czyli Przegląd Zespo-
łów Jasełkowych i Kolędniczych, Pociągi
do Jazzu, Melanże Muzyczne, Dni Dar-
łowa, Zloty Militarne, Kino Szkoła,
Okrywamy Talenty, Rap Piwnica i inne. 

Pomagał rozwijać się wielu zespo-
łom muzycznym jak np. „Darłowska Or-
kiestra Dęta”, „Scherzo”, „Świadomość”,
„Zgagafari”, „Maczku Paczkę”, „Acousti-
cal”, „Niezbędny Balast”, „Babunie” itp.
oraz organizował liczne koncerty. Dzię-
ki staraniom o dotacje z ministerstwa
kultury i dofinansowanie z funduszy
europejskich wyremontował i unowo-

cześnił kino „Baj-
ka”. Walnie przy-
czynił się do na-
zwania naszej pla-
cówki kulturalnej
DOK-u im. Leopol-
d a  T y r m a n d a .
Utworzył kilka no-
wych sekcji w DOK-u, takie jak mode-
larska, taneczna, ceramiczna, które
osiągają sukcesy na arenie ogólnopol-
skiej i niekiedy międzynarodowej. 

Za jego czasów powstały dwa teatry:
„Teatr w Kinie”, w którym grał i Teatr
Komedia. Był także znakomitym prze-
wodnikiem turystycznym po Pomorzu,
Bornholmie i Berlinie oraz przez pe-
wien czas prezesem Bałtyckiej Organi-
zacji Turystycznej w Darłowie. DOK pod
jego kierownictwem był również wy-
dawniczą oficyną. Ponadto poszerzył
bazę DOK-u o budynek po byłym przed-
szkolu. W roku 2016 został nagrodzony
statuetką i Tytułem Osobowość Roku 

w dziedzinie Kultura w Plebiscycie Po-
wiatu Sławieńskiego. 

Jako znakomity animator kultury 
i menedżer miał wspaniałą cechę, celu-
jąco potrafił dobrać sobie doskonałych
współpracowników realizujących jego
ambitne pomysły.

W naszej pamięci pozostanie jako
zawsze zaangażowany, pełen energii 
i chęci do działania na rzecz lokalnej
społeczności oraz inspirujący dla in-
nych człowiek. Rodzinie, Najbliższym
oraz Przyjaciołom śp. Arkadiusza Sipa
składamy wyrazy współczucia i głębo-
kiego żalu łącząc się z nimi w bólu 
i cierpieniu.

WiadomościWiadomościPożeGNaNie
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„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

zmarł arkadiusz siP. 
to ogromna strata dla darłowskiej kultury

23grudnia 2019 r. zamontowa-
no w Darłowie ławkę wyko-

naną z brązu, z postacią siedzącego 
pisarza, publicysty i dziennikarza. 
Pomnik, ustawiony na cokole w postaci
walizki wykonanej z granitu, powstał 
w ramach Budżetu Obywatelskiego
Darłowa na rok 2019 z inicjatywy i dzię-
ki zaangażowaniu przewodniczącej ko-
misji edukacji, kultury i turystyki Rady
Miejskiej Darłowa – Krystyny Różań-
skiej. 

Ławkę z rzeźbą Leopolda Tyrmanda
postawiono na głównej osi Darłowa,
przy al. Wojska Polskiego. Autorką pro-
jektu rzeźby i cokołu jest Dorota Dzie-
kiewicz-Pilich – polska rzeźbiarka 
– twórczyni m.in. statuetki Nagrody
Muzycznej Fryderyka. 

Leopold Tyrmand jest m.in. auto-
rem książki „Siedem dalekich rejsów”,
której akcja dzieje się w powojennym
Darłowie. Relief z odzwierciedleniem
tego tytułu znajduje się na siedzisku
ławki Lopka. Pisanie dramatu obyczajo-

wego „Siedem dalekich rejsów” Tyr-
mand rozpoczął już w 1952 r., ale
wstrzymał jego pisanie ze względu na
brak szans na publikację w ówczesnej
sytuacji społeczno-politycznej. Po paź-
dziernikowej odwilży, w 1957 r., ukoń-
czył pisanie książki i otrzymał zapew-
nie o jej wydaniu przez wydawnictwo
„Czytelnik”. Wydrukowaną powieść
skonfiskowała cenzura, co uzasadniono
pornografią i promocją inicjatywy pry-
watnej. Dlatego książka została wydana
w 1959 r. najpierw po angielsku, a póź-
niej w 1962 w RFN po niemiecku. Pierw-
sze wydanie książki w języku polskim
miało miejsce w 1975 w Londynie, kolej-
ne – w 1992 r. w Londynie i Warszawie.
Akcja powieści dzieje się podczas trzech
dni wiosennych 1949 r. w Darłowie.
Leopold Tyrmand w darłowskim porcie
był już w czasie wojny – 1944 roku. Wte-
dy pływał na niemieckim frachtowcu.

W połowie lat 60. XX wieku zdecydo-
wał się na emigrację. Zza oceanu celnie
i błyskotliwie analizował system, który

zniewalał Europę Środkową i Wschod-
nią.

W roku 1963 reżyser Jan Rybkowski
nakręcił film pt „Naprawdę wczoraj”,
którego scenariusz napisany przez Leo-
polda Tyrmanda był oparty na „Sied-
miu dalekich rejsach” Film miał znako-
mitą obsadę. Grali w nim: Andrzej Ła-
picki, Beata Tyszkiewicz, Ewa Bonacka,
Ewa Krzyżewska, Wiesława Kwaśniews-
ka, Adam Pawlikowski, Aleksander Fo-
giel, Gustaw Holoubek, Wiesław Gołas. 

Akcja książki i filmu krąży wokół
dwojga bohaterów zainteresowanych
jednym z zaginionych słynnych skar-
bów i dzieł sztuki: tryptykiem króla
Eryka Pomorskiego.

Doceniając zasługi pisarza dla Dar-
łowa od roku 2012 Darłowskiemu
Ośrodkowi Kultury patronuje Leopold
Tyrmand, a na uroczystości nadania
jego imienia był obecny Matthew Tyr-
mand syn Leopolda i trzeciej żony pisa-
rza Mary Ellen Fox. Sejm RP uchwałą 
z 26 kwietnia 2019 r. ogłosił rok 2020

Na ławce w Rok Tyrmandowski
Rokiem Leopolda Tyrmanda. W 2020
roku przypada 100. rocznica urodzin
Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisa-
rza, dziennikarza, publicysty i popula-
ryzatora jazzu. W tym samym roku mi-
nie 35. rocznica Jego śmierci. 

Taki pomnik jest podziękowaniem
Królewskiego Miasta za rozsławienie go
w świecie. Tyrmand zostawił wiele śla-
dów w Darłowie i idąc tym tropem,
Ławka ma zainicjować utworzenie szla-
ku literackiego na trasie turystycznej
Darłowa.

Od lat w Darłowie organizowany jest
„Pociąg do Jazzu”. W Jazz Club Bagatella
grają muzycy z całego świata. Nawiązuje
on po części do Tyrmanda, legendarnego
organizatora pierwszych w Polsce kon-
certów i festiwali jak „Jazz Jamboree”.

Postać Leopolda Tyrmanda w rogo-
wych okularach zajmuje lewą stronę ła-
weczki, a na prawo od niej pozostało
miejsce dla dwóch osób. 

l. wAlkiewicz

Leopold Tyrmand patronem 2020
roku. W Darłowie nie może go

brakować, zwłaszcza że to właśnie tu,
nad morzem powstała „Ławeczka Leo-
polda Tyrmanda” – jedyny taki pomnik
pisarza na świecie. To właśnie w Darło-
wie Ośrodek Kultury jest jego imienia…
Dlatego w 2020 roku Tyrmanda w Dar-
łowie brakować nie będzie. 

W ramach obchodów 100. rocznicy
urodzin pisarza Darłowski Ośrodek Kul-
tury im. Leopolda Tyrmanda zaprasza 
27 lutego do udziału w bezpłatnym wy-
darzeniu, które składać się będzie z kon-
certu oraz wystawy „Jazz Tyrmanda”. 

Koncert rozpocznie się o godzinie

19:00 w Kinie Bajka (Darłowo – ul. Mos-
ka 56). W holu kina natomiast będzie
można zapoznać się fotogramami, któ-
re przedstawiają postać pisarza – jako
wielkiego miłośnika jazzu. W ekspozycji
wykorzystane zostaną fragmenty ksią-
żek „Zły”, „U brzegów jazzu”, „On Free-
dom” – Leopolda Tyrmanda a także
„Zły Tyrmand” Mariusza Urbaniaka
oraz fragmenty wywiadów i artykułów,
które ukazały się na łamach Jazz Fo-
rum. Ilustracje zostały stworzone na
bazie archiwalnych fotografii. Na wy-
stawę składa się 13 paneli.

Koncert jazzowo-rapowego zespołu
ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QUAR-

TET odbędzie się w ramach trasy kon-
certowej zatytułowanej „Twórcy Nie-
śmiertelni”. Zespół nad wyraz ceni sobie
postać Leopolda Tyrmanda, którego
twórczość często pojawia się w ich tek-
stach. To właśnie Tyrmandowi muzycy
poświęcili utwór pt.: „Tyrmand to jazz”.
Na scenie Kina Bajka wystąpią: Karolina
Zawierucha (chór), Alan Wykpisz (bas),
Jakub Płużek (klawisze), Tomasz Nowak
(trąbka), Bartłomiej Skubisz (raper) 
i Maksymilian Olszewski (perkusja). 

Zespół na swoich koncertach prze-
łamuje hip-hopowe stereotypy słucha-
cza młodego pokolenia oraz bariery
związane z odbiorem rapu przez poko-

lenia nieco starsze, używając do tego
elementów muzyki improwizowanej
związanej z jazzem. 

To szczególne wydarzenie – dopełni
jeszcze malarstwo Kamila Jaczyńskiego,
który jest autorem najnowszej okładki
płyty ESKAUBEI & TOMEK NOWAK
QUARTET „Sweet Spot” oraz portretu
Tyrmanda promującego to wydarzenie.

Umówmy się, że symboliczną wej-
ściówką będą kolorowe skarpetki – tak
bardzo charakterystyczne dla naszego
Tyrmanda. 

ZapRasZamy i polecamy

uWadZe. 27 lutego 2020, 

godZ. 19:00, Wstęp Wolny.

#2020 tyrmaND: Koncert i wystawa

Z bólem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 3 stycznia 2020 roku
po ciężkiej chorobie zmarł Arkadiusz Sip – wieloletni dyrektor Darłowskiego
Ośrodka Kultury. 



5Graliśmy z WośP
Styczeń 2020 r. Nr 1 (171)WiadomościWiadomości

W
tym roku fundacja pod
hasłem „Wiatr w żagle”
zbierała pieniądze na

zakup najnowocześniejszych urządzeń
medycznych dla ratowania życia i zdro-
wia dzieci.

Tegoroczny miejski 28. Finał WOŚP
odbywał się w hali sportowej Zespołu
Szkół im. S. Żeromskiego. Tam na sce-
nie już od godziny 13.00 dawały czadu
zespoły muzyczne i wokaliści.

Kolejno na scenie występowały:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla 
Eryka Pomorskiego; 13 i Przyjaciele; 
Marek Wysocki; Killer x Esdoka; 
Niezbędny Balast; Nikola Radomska; 
Dj Dandes; Naledii; znany z wielu ra-
diowych hitów warszawski raper B.R.O
oraz ciesząca się ogromną popularno-
ścią w internecie i podbijająca świat
muzyczny FANKA.

Sporą niespodzianką było pojawie-
nie się na scenie jednego z najbardziej
cenionych iluzjonistów w Polsce. Cza-
rek Czaruje zaprezentował kilka ma-
gicznych tricków i oczarował licznie
zgromadzoną publikę. Gwiazdy przez
długi czas robiły sobie pamiątkowe fo-
tografie z fanami i rozdawały setki au-
tografów. 

W przerwach pomiędzy występami
trwały liczne licytacje, które pozwoli-
ły zgromadzić ponad 20 tys. zł. W tym
roku na aukcje trafiły m.in. 3 złote
serduszka, które podarowane zostały
przez radnych Rady Miejskiej w Dar-
łowie, sieć Hoteli Nadmorskich oraz
przez zakład jubilerski państwa Kogu-
ciuków. Sporym zainteresowaniem
cieszył się również niezwykły obraz
graffitti przedstawiający Iron Mana
namalowany przez Norberta Nersona
Leśniaka, który osiągnął kwotę 1700
złotych. 

Przez cały czas kręciło się koło for-
tuny nagradzając każdego uczestnika
loterii fantowej. Wszyscy chętni za
niewielki datek mogli sobie zrobić
fotę z Jurkiem Owsiakiem na tle Bał-

tyku w studiu Patrycji Walków, 
a Przedszkole Przy Szkole przeprowa-
dziło mydlarskie warsztaty oraz częs-
towało pyszną cukrową watą i popcor-
nem. Wszystko za symboliczną wrzut-
kę do puchy. Ada Strączek wyko-
nywała profesjonalny makijaż dla pań,
a Joanna Głębocka malowała arty-
stycznie buzie najmłodszych uczest-
ników imprezy. Sporym powodzeniem
cieszył się pokaz sprzętu wojskowego
przygotowany przez Rugium Legion
ASG Darłowo. Dzięki Pawłowi Krako-
wiakowi i jego żeglarskim kompanom
szkolna hala przyozdobiona była 
w prawdziwe morskie żagle, które sta-
nowiły świetny motyw przewodni te-
gorocznego hasła akcji. 

Całość perfekcyjnie i energicznie
poprowadził Andrzej Protasewicz, któ-
rego od czasu do czasu wspierał Daniel
Bonzay Frącz. Razem we współpracy 
z Joanna Witkowską, Joanną Gawroń-
ską, Januszem Resilem i Arkadiuszem
Płóciennikiem czuwali nad całą organi-
zacją. Jak widać wyszło świetnie.

Ogromną pracę wykonały wszystkie
cztery miejskie sztaby. Wielkie dzięki
dla wolontariuszy z SP nr 3, Żeroma,
ZSM i Lotników Morskich z Darłówka.
Dla nich 9 marca zostanie zorganizo-
wane specjalne podsumowanie, gdzie
wręczone zostaną dyplomy i podzięko-
wania. 

Warto dodać, że Jurek Owsiak pod-
czas wrześniowej wizyty w Darłowie 
z okazji nadania mostowi imienia
WOŚP zaprosił do Warszawy Kompanię
Honorową uczniów Zespołu Szkół Mor-
skich. Kilkukrotnie pokazywano mor-
saków na ekranach TVN podkreślając
skąd przyjechali i jaki fajny most mamy
u siebie. Zobaczyła ich cała Polska, a ich
salut podczas odgrywania hymnu Au-
stralii zapisał się na kartach historii
rozsławiając szkołę i miasto na cały
świat.

Darczyńców było również w tym
roku rekordowo wielu. Podziękowa-

niom nie byłoby końca. Wszystkim lu-
dziom dobrej woli serdecznie się kła-
niamy za pomoc, dary, otwarte serca,
które przełożyły się na tegoroczny 
wynik. Bez przeliczenia obcej waluty
zebrano 74 811 złotych, w tym zbiórka
Bonzaya (10 tys. 750 zł).

Oj działo się, działo!
W Darłowie, 12 stycznia 2020 roku, podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 
do puszek i online rekordową sumę prawie 75 tysięcy złotych. 

Fot. Artur WejneroWski
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rekrutacja na warsztaty 
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 

w Darłowie ogłasza rekrutację na warsztaty teatralne. 

Ws z y s t k i c h
tych, którzy

chcieliby zacząć swoją
przygodę z teatrem 
poprzez: podszkolenie
warsztatu aktorskiego,
przełamywanie zaha-
mować w wystąpieniach
publicznych, budowanie
pewności siebie, głębsze
zrozumienie drugiego
człowieka dzięki kontak-
towi z literaturą drama-
tyczną – zapraszamy.

Wystarczy, że teatr
nosisz w sercu i masz
chęci… zadzwoń i zapisz
się na warsztaty teat-
ralne. 

Warsztaty kieru-
jemy do osób 16+. Mile
widziani: panie i pano-
wie.

Warsztaty popro-
wadzi Jadwiga Zając-Jan-
kowska, która w Darło-
wie wielokrotnie reżyserowała sztuki teatralne takie jak: „Jakieś duPeReLe”,
„Damy i Huzary”, „4 Kryminały Agaty Christie” „Świętoszek”. 

Gotowi na przygodę z teatrem?

ZapRasZamy – Zapisy pRZyjmujemy 

pod nR telefonu: 668 508 066 

Nowo powstała placówka
kultury działa pełną parą. 

Opiekunem miejsca została
została znana animatorka 

kultury Anna Przybytniak-
-Grabowska.

Wpołowie stycznia, dla uczcze-
nia tegorocznego 75-lecia

przyłączenia Darłowa do Polski, zosta-
ła zorganizowana w „Poczekalni Kul-
tury” wystawa fotogramów pierw-
szych powojennych, a później długo-
letnich mieszkańców Darłowa. Pomysł
na organizację wystawy „Rodziny dar-

łowskie od 1945 r.” w ramach Budżetu
Obywatelskiego w 2018 r. zyskał popar-
cie 502 głosów mieszkańców Darłowa.
Pomysłodawcą tego wydarzenia kultu-
ralnego jest Krystyna Różańska, prze-
wodnicząca Komisji Edukacji Kultury 
i Turystyki w Radzie Miejskiej. 

Poczekalnia kultury otwarta jest
głównie w godzinach od 11 do 19, ale 
w zależności od potrzeb istnieje możli-
wość jej działania w innych godzinach.
Zachęcamy mieszkańców do odwiedza-
nia tej nowej miejskiej placówki kultu-
ry. 

W wyremontowanej części budynku
dawnego dworca kolejowego w Darło-

wie w końcu ubiegłego roku zakończo-
no prace związane z utworzeniem no-
wej placówki kulturalnej nazwanej „Po-
czekalnią Kultury” i przekazano ją do
użytku. 

Inwestycję utworzenia nowej pla-
cówki kulturalnej w Darłowie dofinan-
sował Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Placówka została wypo-
sażona w stoły, krzesła, kanapy do
siedzenia, telewizor, rzutnik, ekran
oraz posiada szatnię, zaplecze kuchen-
ne i sanitarne. 

Na zdjęciach fragmenty wystawy
Rodziny darłowskie od 1945 r. i po-
mieszczenia Poczekalni Kultury. 

Wystawa w Poczekalni Kultury

1. Planeta singli 3, reż. Sam Akina, 
Michał Chaciński

2. Król lew 2D/3D, reż. Jon Favreau
3. Pewnego razu… w Hollywood, 

reż. Quentin Tarantino
4. Polityka, reż. Patryk Vega
5. Gwiezdne wojny: Skywalker.

Odrodzenie 2D/3D, reż. J.J. Abrams

oraz 2 tytuły przedpremierowo 
w ramach 19. Festiwalu Filmów
Skandynawskich:

1. Magiczny dywan, reż. Karsten
Kiilerich

2. Kraina szkła, reż. Jeppe Vig Find 

Filmem, który zgromadził naj-
większą liczbę widzów, bo aż 
2 525 był kultowy Król lew.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzę-
du Miasta Darłowa i Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych kolejny rok z rzędu przeprowa-
dziliśmy edukację filmową poprzez
udział w ogólnopolskim Interdyscypli-
narnym Programie Edukacji Medialnej 
i Społecznej KinoSzkoła, w której bez-
płatnie uczestniczyło 6784 widzów

(6301 uczniów i 483 nauczycieli z dar-
łowskich szkół i przedszkoli). W roku
szkolnym 2018/2019 odbyło się łącznie
51 zajęć, w tym: 18 zajęć w ramach 
w cyklu KinoPrzedszkole, 30 zajęć w ra-
mach cyklu Filmowe drogowskazy oraz
3 w ramach cyklu KinoSeniora. 

W najbliższej przyszłości 
W styczniowym repertuarze dar-

łowskiego kina znalazła się premiera
kultowego filmu w reżyserii Władysła-

wa Pasikowskiego Psy 3. W imię zasad, 
a w miesiącu zakochanych pełnoletni
widzowie będą mieli okazję zobaczyć
gorące 365 DNI w reżyserii Barbary 
Białowąs, filmu powstałego na podsta-
wie bestsellerowej powieści Blanki 
Lipińskiej o tym samym tytule.

Ferie w kinie
Nie zabraknie także filmowych 

atrakcji w czasie ferii zimowych. Wzo-
rem lat ubiegłych zapraszamy na bez-
płatne seanse filmów dla dzieci i mło-
dzieży. W pierwszym tygodniu ferii, 12 
i 13 lutego proponujemy filmy związane
z naturą: Robaczki z zaginionej doliny czy
Robinson Crusoe dla najmłodszych, a dla
nieco starszej widowni familijny film
Chłopiec z burzy oraz wisienkę na torcie
– dwa znakomite przyrodnicze doku-
menty w wersji 3D rodem z BBC Erth:
Dzika Afryka oraz Mali giganci.

W drugim tygodniu, 19 i 20 lutego,
zapowiada się równie ciekawie i odbę-
dzie się w klimacie przygody. Dla naj-
młodszych wyświetlimy filmy animo-
wane Mój przyjaciel Ufik oraz wszystkim
znaną i lubianą bajkę o pracowitej
pszczółce Pszczółka Maja. Dla nieco
starszych widzów polskie filmy przygo-

dowo – komediowe, jak # Jestem M. 
Misfit (2019) oraz Władca przygód. Stąd
do Oblivio (2019).

Seanse w dniach 12, 13 oraz 19 lutego
zostaną poprzedzone i urozmaicone 
o krótkie animacje, pochodzące z Naro-
dowego Instytutu Polskiego Dziedzict-
wa Kulturowego za Granicą POLONIKA
z serii POLO i NIKA odc. 2 – KATEDRA
ORMIAŃSKA, odc. 3 – PAŁAC W DŹOD-
HPUNE oraz odc. 4 – TAJEMNICA MUZE-
UM W RAPPERSWILL. 

idzie nowe…
Już wkrótce oferta naszego kina zo-

stanie poszerzona o seanse przyjazne
sensorycznie, czyli takie podczas któ-
rych na sali kinowej światło jest lekko
przyciemnione, dźwięk lekko przyci-
szony, a film oglądać można będzie 
z pozycji wygodnej pufy, a nie siedząc

jedynie w fotelu kinowym. Na sali nie
będzie obowiązywała zupełna cisza.
Przed takimi seansami nie będą wy-
świetlane reklamy, a liczba zwiastunów
zostanie ograniczona do niezbędnego
minimum. Jest to przede wszystkim
oferta skierowana dla widzów ze spek-
trum autyzmu. 

Szczegóły już wkrótce. 

a tymczasem… 
Polecamy uwadze najbliższą PRE-

MIERĘ w kinie Bajka w Darłowie:
– 365 DNI, reż. Barbara Białowąs >

7 – 20 lutego 2020 r. godz. 18:00 /
godz. 20:25

i serdecznie zapraszamy na bezpłat-
ne seanse w ramach ferii zimowych.

mAGDAlenA cicHOckA 
– kinO bAJkA

Kolejny „bajkowy” rok za nami
W 2019 r. darłowskie kino Bajka odwiedziło 36 311 widzów. Zagraliśmy łącznie 192 tytuły, w tym 5 premier. 

Jadwiga zając-Jankowska: kadr ze sztuki teatralnej 
pt. 4 kryminały Agaty christie
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W grudniu 2019 roku 
zakończono realizację projektu
„Zielone Darłowo – tworzenie
nowych oraz odnowa zdegra-
dowanych terenów zielonych
na obszarze Miasta Darłowo

w celu poprawy jakości 
środowiska dla mieszkańców 

i turystów”. 

Wartość projektu wg zawartej
umowy o dofinansowanie wy-

nosiła 7 817 627 zł, w tym wartość dota-
cji stanowiła kwotę 4 179 348 złotych. 

Łączna powierzchnia terenów zie-
leni objętych pracami w ramach pro-
jektu wyniosła prawie 12 hektarów
(11,91 ha), w tym Park Króla Eryka przy
ul. D. Tynieckiego 10.236 m kw.; mały
park spacerowy przy ul. św. Gertrudy 
– 3 620 m kw.; park przy Inkuli na
osiedlu Bema o pow. – 54 828 m kw.
oraz park przywydmowy usytuowany
w prostokącie ulic: Sosnowa, Parkowa,
Plażowa i alejka przy Wydmach o pow.
– 50 292 m kw. 

Dzięki realizacji projektu miasto
utworzyło ponad pięć hektarów dodat-
kowej biologicznie czynnej powierzch-
ni. 

Każdy z parków miejskich ma
oświetlenie oraz objęty został syste-
mem monitoringu miejskiego, którego
celem jest, zabezpieczenie przed de-
wastacją urządzeń parkowych. W poło-
żonym przy wydmach park w Darłówku
zachodnim powstały liczne alejki, wia-
ty, urządzenia zabawowe i elementy
małej architektury – ławki parkowe
zwykłe i okrągłe, hamaki, huśtawki,
drabinki, zjeżdżalnie, górki wspinacz-
kowe, piaskownice, kosze do śmieci
oraz duży zespół urządzeń gimnastycz-
no-rekreacyjnych. 

Polecamy ten leśny park zarówno
dorosłym jak i dzieciom.

Zakończono projekt „Zielone Darłowo” 

Nowy park morski 

Nie było innego
wyjścia. Ceny 
za odbiór odpadów
musiały pójść 
w górę. Wyjaśnia-
my dlaczego.

Trzeba zacząć od tego, że gospo-
darka odpadami to system, na

którym miasto nie może zarabiać.
Wprowadzając podwyżki opłat za
śmieci miasto w żaden sposób nie po-
prawi swojej sytuacji budżetowej, 
a tym bardziej finansowej sytuacji
swoich urzędników. Nie może być 
o tym mowy. Miasto podnosi opłaty za
śmieci tylko i wyłącznie dlatego, że
rosną ceny odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów.

Wróćmy jednak na chwilę do syste-
mu. Mieszkaniec płaci miastu za odbiór
odpadów z jego domu. Miasto wyłania
firmę, która zajmie się odbiorem odpa-
dów i ich przetransportowaniem do
miejsca fachowo nazywanego instalacją
komunalną.

Samorząd ma możliwość wyboru
firmy zajmującej się odbiorem odpadów
i miejsca, do którego te odpady trafią.

śmieci do Gwiazdowa, 
a tam każą płacić więcej

W przypadku miasta Darłowa, po-
dobnie jak w przypadku sąsiednich
gmin kilka lat temu, dokładnie w 2013

roku, zapadła decyzja o podpisaniu
umowy na 10 lat w sprawie przekazy-
wania odpadów do instalacji w Gwiaz-
dowie. Miało to z jednej strony zapew-
nić bliskość geograficzną miejsca do
którego trafiają śmieci z terenu nasze-
go powiatu, jak i zapewnić rozwój in-
stalacji w Gwiazdowie.

Oznacza to, że co najmniej do lutego
2023 roku śmieci z terenu miasta Dar-

łowo trafiać będą właśnie do Gwiazdo-
wa. Natomiast firmą, która zajmuje się
odbiorem odpadów od mieszkańców
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej spółka z o.o. w Dar-
łowie wyłonione w drodze przetargu.

Wracając do kosztów. Jednym ze
sposobów na to, by miasto pomniejsza-
ło swoje koszty gospodarki odpadami
jest wyłanianie najtańszego odbiorcy
jak i najtańszej instalacji przetwarzania
odpadów.

W przypadku miasta Darłowa do
przetargu na odbiór zgłosiło się tylko
MPGK Darłowo, a umowa 10-letnia ob-
liguje nas do wywożenia odpadów do
Gwiazdowa (ceny w Sianowie są zbliżo-
ne do tych w Gwiazdowie; z kolei wybór
innych lokalizacji wiąże się z rosnącymi
kosztami transportu; nie ma wystar-
czającej konkurencji na rynku, która

wymusiłaby korzystne z punktu widze-
nia samorządu obniżki cen).

Skąd więc podwyżki?
Po pierwsze wzrósł naliczany przez

Gwiazdowo koszt zagospodarowania
odpadów. Dla porównania (cena podana
w złotych za 1 tonę odpadów): odpady
niesegregowane (zmieszane) 2018 r. 
= 286,20 –> 2020 r. = 448,20, wielkoga-
barytowe- 2018 r. = 331,17 –> 2020 r. 
= 864,00, zmieszane opakowaniowe:
2018 r. = 286,20 –> 2020 r. = 540,00. Ja
widać podwyżki w skali dwuletniej są
olbrzymie. Poza tym brak jest zaintere-
sowanych odbiorem surowców do recy-
klingu. Kiedyś opłacało się zbierać ma-
kulaturę, szkło, dziś musimy dopłacać,
by zakłady chciały to przetwarzać.

co jeszcze sprawia, że jest
drożej? 

Wzrósł też koszt odbioru odpadów 
z kwoty globalnej dla Darłowa w skali
roku z 2 milionów do 3 milionów. Dla-

czego? Chodzi między innymi o wzrost
kosztów paliwa, płacy minimalnej pra-
cowników spółki zajmującej się odbio-
rem odpadów. MPGK musiało się też
dostosować do zmian wynikających 
z ustawy o odpadach, a to kosztuje. 
I sprawia, że system staje się droższy.
Pamiętać też należy o tym, że poprzed-
ni przetarg na odbiór odpadów ogłoszo-
ny na lata 2018 i 2019, określał ryczałto-
wą cenę za realizację tej usługi bez
względu na ilość odpadów. Te możli-
wość rozliczenia wykluczyła nowa
ustawa.

Skąd różnice w cenie
między gminami?

Przecież nie tylko miasto Darłowo
odprowadza odpady do Gwiazdowa.
Darłowo płaci więcej niż sąsiednie
gminy ponieważ produkujemy dużo
więcej odpadów. Dla porównania 
– dane za rok 2018 w tonach: zmiesza-
ne: Darłowo – 5146,34, miasto Ustka
4373,61, gmina Darłowo 3004,43. Roś-
nie też udział śmieci segregowanych 
w ogólnej masie śmieci. Niestety do tej
pory często było tak, że wspólnoty
mieszkaniowe deklarowały segregację
odpadów, a tego nie robiły. W związku
z tym koszt zagospodarowania był wy-
ższy. Za to niestety wszyscy musimy
zapłacić.

Następna składowa systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi to
koszt prowadzenia PSZOKu, z którego
mogą korzystać mieszkańcy. Punkt se-
lektywnej zbiórki odpadów przyjmuje
odpady, których nie wrzucimy ani do
pojemnika na odpady zmieszane, ani do
worków na segregację. Można zawieźć
tam posegregowane odpady z remontu,
a także zużyte opony czy sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny.

opłata środowiskowa 
w górę

I kolejna składowa systemu – opłata
środowiskowa, którą płaci prowadzący
instalację, a która de facto – obciąża
kieszeń każdego gospodarstwa. Wzrosła
ona ze 170 złotych za tonę w 2018 roku
do 290 złotych za tonę w roku 2019.

I na koniec jeszcze jeden czynnik
podnoszący koszty funkcjonowania ca-
łego systemu. Mowa o właścicielach

nieruchomości niezamieszkałych, ta-
kich jak hotele, sklepy, gastronomia,
które rozliczane są od ilości odebra-
nych pojemników i worków. Zmiany 
w ustawie wymusiły obniżenie górnych
stawek opłat dla takich nieruchomości.
W efekcie opłaty wnoszone obecnie
przez właścicieli takich obiektów nie
pokrywają rzeczywistych kosztów od-
bioru i zagospodarowania odpadów. Na
przykład jeśli jakiś sklep płacił nam do
tej pory za odbiór jednego pojemnika
900 złotych miesięcznie, obecnie zapła-
ci ok. 216 zł.

Dlaczego płacimy więcej za śmieci

Co wchodzi w zakres opłaty?
– koszt odbioru i transportu odpadów niese-

gregowanych
– koszt odbioru i transportu odpadów selek-

tywnych
– koszt zagospodarowania odpadów niese-

gregowanych
– koszt sortowania surowców wtórnych
– koszt zagospodarowania pozostałości z se-

lektywnych
– koszt odbioru i transportu odpadów wiel-

kogabarytowych
– koszt demontażu i przetworzenia odpadów

wielkogabarytowych
– koszt odbioru i transportu odpadów elek-

trycznych i elektronicznych
– koszt demontażu i przetworzenia odpadów

elektrycznych i elektronicznych
– koszt utrzymania punktu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych
– koszt transportu odpadów komunalnych

przekazanych do PSZOK
– koszt zagospodarowania odpadów komu-

nalnych przekazanych do PSZOK
– koszt zakupu worków do selektywnej

zbiórki
– koszt zakupu pojemników na odpady ko-

munalne

Dlaczego w mieście Sławno płacą
9,5 zł, a w Darłowie 11 złotych 
od metra sześciennego zużytej
wody?
Trzeba pamiętać o tym, że miasto Darłowo
postawiło na częstszy odbiór odpadów – raz
w tygodniu, ponosi większe koszty transportu
i „płaci” też za olbrzymią liczbę turystów. 
A każdy system, nawet przy naliczaniu opłaty
od metra sześciennego zużytej wody, posiada
swoje wady i nieszczelności. Nie każdy śmieć
wyprodukowany więc przez turystów w Dar-
łowie da się „wliczyć” do systemu, ale śmieci
tak czy siak trzeba z miasta wywieźć. To
sprawia, że jest drożej. Trzeba też pamiętać,
że miasto Darłowo wyposaża nieruchomości
zamieszkałe w worki na segregację i pojemnik
na odpady zmieszane. To również jest skła-
dowa ceny, którą płaci mieszkaniec.

Stawki w Darłowie
11 zł za 1 m3 zużytej wody. To nowa stawka
za odbiór odpadów komunalnych skalkulo-
wana na podstawie cen za odbiór, zagospo-
darowanie itd. Jeżeli właściciel nieruchomości
nie będzie wypełniał powyższego obowiązku
zostanie mu naliczona podwyższona opłata
(czterokrotnie) za miesiąc, w którym brak 
segregacji został stwierdzony. Nowe stawki
obowiązują od stycznia 2020.

Co ma woda do śmieci?
Od początku funkcjonowania systemu zauważalny jest pokaźny wzrost ilości odpadów, które
zostały odebrane z terenu naszego miasta i przekazane do zagospodarowania. Dodatkowo, należy
to podkreślić – rosła ilość odpadów, a malała ilość osób zamieszkujących poszczególne nierucho-
mości. W marcu 2019 roku zdecydowano się skorzystać z innej metody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, którą wskazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (j.t.Dz.U. 2019.2010 ze zm.), a mianowicie ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
Można zapytać: – Co ma woda do śmieci? Otóż, jest to metoda dająca obraz czy na danej nierucho-
mości ktoś przebywa, zamieszkuje, tym samym można przypuszczać, że powstają na niej odpady
komunalne.

Darłowo na tle innych 
gmin?
Jak już wspomnieliśmy nie każda gmina zde-
cydowała się na naliczanie opłat za śmieci od
ilości zużytej wody. W najbliższym otoczeniu
miasta Darłowo podobna zasada obowiązuje
teraz w mieście Sławno – tam stawka wynosi
9,5 zł za metr sześcienny. W skali kraju są też
gminy, które decydują się świadomie na do-
płacanie do systemu zagospodarowania od-
padów. Miasta Darłowo na taki krok nie stać.
Sławno 9,5 zł za 1 m3 zużytej wody
Lesznowola 11,85 zł za 1 m3 zużytej wody
Kamień Pomorski 6 zł 1 m3 zużytej wody
Szczecin 7,50 zł za 1 m3 zużytej wody (w za-
budowie wielorodzinnej)
Zgierz 11,15 zł za 1 m3 zużytej wody (w zabu-
dowie wielorodzinnej)
Podkowa Leśna 9 zł za 1 m3 zużytej wody.

Co jeśli Darłowo przeszacowało
opłatę?
System musi wyjść na „0”. Jeśli opłaty wno-
szone przez mieszkańców nie pokryją
kosztów całości, miasto będzie musiało do-
płacić do niego z budżetu kosztem rezygnacji
na przykład z niektórych miejskich inwestycji.
Z kolei jeśli z opłat zostanie „górka” to nie
można wydać tych pieniędzy na żaden inny
cel niż związany z gospodarką odpadami.
Wtedy będzie więc możliwość zakupu no-
wego sprzętu, doposażenia punktu selek-
tywnej zbiórki itd., ale mogą to być wydatki
tylko i wyłącznie wydatki związane z gospo-
darką odpadami.



Styczeń

10 stycznia, w centrum Konferencyjnym Jan w Darłówku, odbyło się uro-
czyste Samorządowe Spotkanie Noworoczne Burmistrza Darłowa. Pod-
czas uroczystości Arkadiusz Klimowicz nagrodził tych, którzy wyróżnili
się w pracy dla miasta w roku 2018.

xxx

Po raz trzynasty Fundacja Morze Miłości kierowana przez Joannę Klimo-
wicz zorganizowała w hotelu Lidia w Darłowie Bal charytatywny na
rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego caritas im. Biskupa czesława Do-
mina w Darłowie. Gwiazdą wieczoru był Maciej Miecznikowski. Podczas
wszystkich edycji balu zebrano już ponad 680 tys. zł.

Luty 
Miasto Darłowo realizuje program profilaktyki zdrowotnej „Program
zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu re-
habilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców Darłowa. W roku
2019 z tej formy rehabilitacji skorzystało 458 seniorów. Na realizację tych
świadczeń z budżetu miasta wydano 50 tys. złotych. 

MArzec 
z okazji Dnia Pioniera ziemi Darłowskiej 7 marca na darłowskim rynku
otwarto pionierską, bo pierwszą tego typu wystawę plenerową poświę-
coną 15-leciu przystąpienia Polski do unii europejskiej i przemianom,
które zaszły na przestrzeni tych lat w Darłowie.

KWiecień 
W ramach termomodernizacji darłowskiego zabytkowego ratusza wy-
mieniono okna, drzwi, a także instalację centralnego ogrzewania z jed-
noczesnym montażem systemu wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i chło-
dzeniem. Ocieplono również stropy, dach i ściany. Na dachu sąsiadującej
z ratuszem szkoły zamontowano instalację fotowoltaiczną. Wyproduko-
wana w niej energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby ra-
tusza. Wymieniono także instalację elektryczną i zmieniono oświetlenie
na ledowe. takie rozwiązanie przyczyniło się do obniżki kosztów ogrze-
wania i oświetlenia. Nakłady na wymianę oświetlenia i instalacji paneli
fotowoltaicznych wyniosły 315 tys. zł.

MAJ 

z analizy finansów zachodniopomorskich samorządów, dotyczących m.in.
wykorzystania przez nie funduszy unijnych w latach 2014-2018 wynika,
że miasto Darłowo otrzymało średnio w tych latach 1834,70 zł w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. W tym okresie Darłowo, dzięki dobrze
przemyślanym projektom pozyskało w sumie 25.399.584 zł ze środków
ue. z raportu finansowego opublikowanego przez regionalną izbę Ob-
rachunkową w Szczecinie wynika, że w porównaniu do roku 2017 Darłowo
przesunęło się o dwa miejsca w górę i obecnie w gronie miast zachod-
niopomorskich zajmuje wysoką, czwartą lokatę. 

XXX
Nowo wybudowana kładka przyrodnicza na wydmie w Darłówku za-
chodnim bije rekordy popularności. W ciągu dwóch świątecznych dni 
z nowej atrakcji turystycznej miasta skorzystało ponad 5000 użytkow-
ników. Kładka przyrodnicza to nowy, unikatowy produkt turystyczny
Darłowa, który bez wątpienia zwiększył atrakcyjność turystyczną naszego
miasta.

XXX
Biało-czerwony Bieg Flagi w Darłowie wszedł już do majowej tradycji. 
2 Maja to Dzień Flagi rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony mocą
ustawy z 2004 r. Świętem Flagi rP. tego dnia ulicami naszego Królew-
skiego Miasta z wiosennym uśmiechem biegną młodzi i starsi darłowianie
ubrani w biało-czerwone stroje czcząc naszą Narodową Flagę. 

XXX
W dniach 17 – 19 maja Darłowo i jego mieszkańcy świętowali iście po
królewsku. Otwarto m.in. multimedialną, retrospektywną wystawę po-
święconej władcy Skandynawii i księciu Pomorza erykowi Pomorskiemu.
W maju 2019 przypadła 570. rocznica powrotu króla Danii, Szwecji i Nor-
wegii na ojcowiznę oraz 560. rocznica jego śmierci.

XXX
Jubileusz 70-lecia istnienia obchodziło 25 maja 2019 r. samorządowe
Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie. Jest ono jednym 
z najstarszych na Pomorzu. Swoją działalność rozpoczęło 1 maja 1949 r.
W ciągu 70 lat Przedszkole opuściło 3637 absolwentów. 

czerWiec 
Plaża w Darłówku zachodnim uhonorowana została Błękitną Flagą. 
Już w ubiegłym roku Darłowo przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii
„Plaża bez peta” i stało sie kurortem wolnym od tytoniowego dymku.
Dla palaczy wyznaczono specjalne strefy oznaczone znakiem „tu wolno
palić”.

XXX
W terminalu Morskim 
w Darłowie, w ramach
Portowych Dni Morza,
miała miejsce Gala Morska
z okazji przypadającej 140.
rocznicy uruchomienia no-
wożytnego portu handlo-
wego w Darłowie. Na oko-
liczność 140-lecia budowy
portu handlowego miasto
i zarząd Portu Morskiego
Darłowo wydały okolicz-
nościowy medal którym
uhonorowano zasłużonych
dla gospodarki morskiej.
Ponadto na falochronie
wschodnim wmurowano
okolicznościową tablicę.

XXX
Miejski Klub Sportowy „Darłovia” awansował do iV ligi. Królem strzelców
klasy okręgowej w 2019 r. został Wiktor Sawicki. Na upragniony i zasłu-
żony awans piłkarzy do iV ligi zawodnicy i kibice Darłovii czekali 15 lat.

LiPiec
W Darłówku Wschodnim odbył się po raz 22. Międzynarodowy zlot His-
torycznych Pojazdów Wojskowych, którego pomysłodawcą i organiza-
torem jest Marian Laskowski.

XXX
W dniach 18-21 lipca odbył się 9. edycja Festiwalu Media i Sztuki. Śmiało
można stwierdzić, że w podczas całego cyklu imprez Królewskie Miasto
Darłowo było wakacyjną medialną stolicą Polski. Do Darłowa zjechała
plejada znakomitych gwiazd: dziennikarstwa, artystów, polityków, pi-
sarzy, podróżników, sportowców. Nagrodę festiwalu „Fala 2019” otrzymał
Honorowy Obywatel Miasta Darłowa – Marek Krajewski.

XXX
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu odtworzono Galerię Morską.

SierPień 
Największym wydarzeniem kulturalnym jest festiwal reggaenwalde,
którego pomysłodawcą jest robert Gorgol. Wystąpiło blisko 100 mu-
zyków, w dziesięciu koncertach. W każdą, letnią sobotę Miasto Darłowo
oferowało bezpłatny seans filmowy w ramach Kina pod chmurką.

XXX
Początek sierpnia 2019 to była gratka dla miłośników piłki ręcznej. Na
plaży wschodniej w Darłówku w dniach 2-4 sierpnia odbył się Finał Mist-
rzostw Polski w Piłce ręcznej Plażowej.

XXX
W sierpniu Fundacja Morze Miłości zorganizowała kolejny festyn chary-
tatywny, z którego datki zasiliły konto darłowskiego hospicjum.

WrzeSień 
Na zaproszenie Daniela Frącza (radnego powiatu sławieńskiego i pomy-
słodawcy nadania nazwy darłowskiemu mostowi im. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy) przybył do Darłowa osobiście Jurek Owsiak. Powitali
go licznie zgromadzeni mieszkańcy, lokalne władze i wolontariusze ze
wszystkich darłowskich sztabów WOŚP. uroczyste przecięcie wstęgi było
finałem jednogłośnie popartego pomysłu przez radę Miejską. 

XXX 
W kinie Bajka w Darłowie Klub Amazonki obchodził jubnileusz 15-lecia.
Obecnie klub zrzesza 38 kobiet, które dotknęła choroba nowotworowa.
Od początku szefuje Klubowi elżbieta Betlińska. Od 15 lat członkinie
wspierają się w walce z nowotworem oraz edukują lokalną społeczność
prowadząc akcje profilaktyczne, marsze, akcje charytatywne, spotkania
i rywalizują w zawodach.

XXX
Klub Kolarski ziemia Darłowska podsumował sezon. Klub po raz pierwszy
przekroczył barierę 400 punktów w ministerialnej Klasyfikacji Sportu
Dzieci i Młodzieży. Ponadto świetnie prezentowały się w elicie kobiet 
– Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik, Marlena Karwacka. Gratulujemy tych
fantastycznych osiągnięć zawodniczkom, trenerom i działaczom.

PAźDzierNiK
Już po raz czwarty Daniel Frącz zainicjował niezwykły teatr ognia 
„Darłowo Fire Show” na rynku miejskim przed ratuszem. Grupa incendi
przyciągnęła blisko dwa tysiące rozgrzanej publiczności.

XXX
Darłowska Fundacja chary-
tatywna „Morze Miłości”
została wyróżniona przez
towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy 
w Koszalinie. Odznakę
„Przyjaciel Dziecka” otrzy-
mała „za wyjątkową po-
stawę wobec problemów
dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz pracę na rzecz popra-
wiania niedoskonałości
świata, w którym żyją”. Sta-
tuetkę wręczono Joannie
Klimowicz podczas uro-
czystej gali z okazji 100-lecie
tPD, jaka miała miejsce 
29 października w Filhar-
monii Koszalińskiej.

XXX
W Darłówku zachodnim, przy nabrzeżu rybackim zakończono budowę
tzw. targowiska rybnego. inwestycja powstała w ramach projektu „Fish
Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju
turystyki”.

LiStOPAD 
z inicjatywy Magdy Burduk kolejny raz rozbrzmiał w kościele św. Gertrudy
magiczny koncert na cztery strony świata. Podczas pokazu ognia 
i koncertu urzędnicy miejscy uzbierali dla swojej chorej koleżanki blisko
24 tys. zł. 

XXX
Na XVii Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, jakie miało miejsce
w Międzynarodowym centrum Kongresowym w Katowicach 3 paździer-
nika 2019 roku darłowski samorząd otrzymał specjalne wyróżnienie.
Miasto Darłowo w rankingu Pisma Samorządu terytorialnego „Wspól-
nota”, podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach
20016 – 2018 w kategorii małych miast zajęło 3. miejsce pod względem
wykorzystania funduszy unii europejskiej! Wyróżnienie odebrał Arkadiusz
Klimowicz burmistrz miasta Darłowa!

GruDzień 

tłumy mieszkańców Darłowa żegnały elżbietę Karlińską. Odeszła tak
nagle… Miała 66 lat.

XXX
Klub Pionierów ziemi Darłowskiej 22 listopada 2019 świętował 20-lecie
swojego działania. Skupia on mieszkańców miasta i gminy Darłowo,
którzy osiedlili się na tych ziemiach po zakończeniu ii wojny światowej
(w latach 1945 – 1950) lub w tym samym czasie tu się urodzili. 

XXX
Darłowo zamontowa-
niem Ławki z rzeźbą
Leopolda tyrmanda
zainaugurowało rok
tyrmandowski (1920-
2020). Ławkę z wyko-
naną brązu z postacią
siedzącego pisarza,
publicysty i dzienni-
karza zamontowano 
w Darłowie. Pomnik
ustawiony na cokole 
w postaci walizki wy-
konanej z granitu po-
wstał w ramach reali-
zacji Budżetu Obywa-
telskiego.

XXX
9 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej ratusza Jubileusz 35-lecia ob-
chodził Klub Krwiodawców Kropelka, którym od dziesiątek lat kieruje
teresa Gadalińska. Jego członkowie honorowo oddali setki litrów krwi
ratując życie tysiącom osób. Najbardziej zasłużonych członków klubu
uhonorowano: medalami, odznakami i podarkami. 

XXX
W ramach projektu „zielone Darłowo”, przy ul. św. Gertrudy, na zdegra-
dowanym terenie przy zbiorniku wodnym urządzono park o powierzchni
3620 m kw. z alejką, kładkami spacerowymi, schodkami, miejscami do
odpoczynku i oświetleniem oraz systemem monitoringu. A w Parku Króla
eryka zbudowano kolorową fontannę.

XXX
W budynku dawnego dworca kolejowego w Darłowie zakończono prace
związane z utworzeniem „Poczekalni Kultury”. W Poczekalni Kultury jest
już wystawa fotografii powojennych rodów darłowskich, odbywają się
warsztaty artystyczne, spotkania z podróżnikami itp.
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czerWiec 
Plaża w Darłówku zachodnim uhonorowana została Błękitną Flagą. 
Już w ubiegłym roku Darłowo przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii
„Plaża bez peta” i stało sie kurortem wolnym od tytoniowego dymku.
Dla palaczy wyznaczono specjalne strefy oznaczone znakiem „tu wolno
palić”.

XXX
W terminalu Morskim 
w Darłowie, w ramach
Portowych Dni Morza,
miała miejsce Gala Morska
z okazji przypadającej 140.
rocznicy uruchomienia no-
wożytnego portu handlo-
wego w Darłowie. Na oko-
liczność 140-lecia budowy
portu handlowego miasto
i zarząd Portu Morskiego
Darłowo wydały okolicz-
nościowy medal którym
uhonorowano zasłużonych
dla gospodarki morskiej.
Ponadto na falochronie
wschodnim wmurowano
okolicznościową tablicę.

XXX
Miejski Klub Sportowy „Darłovia” awansował do iV ligi. Królem strzelców
klasy okręgowej w 2019 r. został Wiktor Sawicki. Na upragniony i zasłu-
żony awans piłkarzy do iV ligi zawodnicy i kibice Darłovii czekali 15 lat.

LiPiec
W Darłówku Wschodnim odbył się po raz 22. Międzynarodowy zlot His-
torycznych Pojazdów Wojskowych, którego pomysłodawcą i organiza-
torem jest Marian Laskowski.

XXX
W dniach 18-21 lipca odbył się 9. edycja Festiwalu Media i Sztuki. Śmiało
można stwierdzić, że w podczas całego cyklu imprez Królewskie Miasto
Darłowo było wakacyjną medialną stolicą Polski. Do Darłowa zjechała
plejada znakomitych gwiazd: dziennikarstwa, artystów, polityków, pi-
sarzy, podróżników, sportowców. Nagrodę festiwalu „Fala 2019” otrzymał
Honorowy Obywatel Miasta Darłowa – Marek Krajewski.

XXX
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu odtworzono Galerię Morską.

SierPień 
Największym wydarzeniem kulturalnym jest festiwal reggaenwalde,
którego pomysłodawcą jest robert Gorgol. Wystąpiło blisko 100 mu-
zyków, w dziesięciu koncertach. W każdą, letnią sobotę Miasto Darłowo
oferowało bezpłatny seans filmowy w ramach Kina pod chmurką.

XXX
Początek sierpnia 2019 to była gratka dla miłośników piłki ręcznej. Na
plaży wschodniej w Darłówku w dniach 2-4 sierpnia odbył się Finał Mist-
rzostw Polski w Piłce ręcznej Plażowej.

XXX
W sierpniu Fundacja Morze Miłości zorganizowała kolejny festyn chary-
tatywny, z którego datki zasiliły konto darłowskiego hospicjum.

WrzeSień 
Na zaproszenie Daniela Frącza (radnego powiatu sławieńskiego i pomy-
słodawcy nadania nazwy darłowskiemu mostowi im. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy) przybył do Darłowa osobiście Jurek Owsiak. Powitali
go licznie zgromadzeni mieszkańcy, lokalne władze i wolontariusze ze
wszystkich darłowskich sztabów WOŚP. uroczyste przecięcie wstęgi było
finałem jednogłośnie popartego pomysłu przez radę Miejską. 

XXX 
W kinie Bajka w Darłowie Klub Amazonki obchodził jubnileusz 15-lecia.
Obecnie klub zrzesza 38 kobiet, które dotknęła choroba nowotworowa.
Od początku szefuje Klubowi elżbieta Betlińska. Od 15 lat członkinie
wspierają się w walce z nowotworem oraz edukują lokalną społeczność
prowadząc akcje profilaktyczne, marsze, akcje charytatywne, spotkania
i rywalizują w zawodach.

XXX
Klub Kolarski ziemia Darłowska podsumował sezon. Klub po raz pierwszy
przekroczył barierę 400 punktów w ministerialnej Klasyfikacji Sportu
Dzieci i Młodzieży. Ponadto świetnie prezentowały się w elicie kobiet 
– Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik, Marlena Karwacka. Gratulujemy tych
fantastycznych osiągnięć zawodniczkom, trenerom i działaczom.

PAźDzierNiK
Już po raz czwarty Daniel Frącz zainicjował niezwykły teatr ognia 
„Darłowo Fire Show” na rynku miejskim przed ratuszem. Grupa incendi
przyciągnęła blisko dwa tysiące rozgrzanej publiczności.

XXX
Darłowska Fundacja chary-
tatywna „Morze Miłości”
została wyróżniona przez
towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy 
w Koszalinie. Odznakę
„Przyjaciel Dziecka” otrzy-
mała „za wyjątkową po-
stawę wobec problemów
dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz pracę na rzecz popra-
wiania niedoskonałości
świata, w którym żyją”. Sta-
tuetkę wręczono Joannie
Klimowicz podczas uro-
czystej gali z okazji 100-lecie
tPD, jaka miała miejsce 
29 października w Filhar-
monii Koszalińskiej.

XXX
W Darłówku zachodnim, przy nabrzeżu rybackim zakończono budowę
tzw. targowiska rybnego. inwestycja powstała w ramach projektu „Fish
Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju
turystyki”.

LiStOPAD 
z inicjatywy Magdy Burduk kolejny raz rozbrzmiał w kościele św. Gertrudy
magiczny koncert na cztery strony świata. Podczas pokazu ognia 
i koncertu urzędnicy miejscy uzbierali dla swojej chorej koleżanki blisko
24 tys. zł. 

XXX
Na XVii Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, jakie miało miejsce
w Międzynarodowym centrum Kongresowym w Katowicach 3 paździer-
nika 2019 roku darłowski samorząd otrzymał specjalne wyróżnienie.
Miasto Darłowo w rankingu Pisma Samorządu terytorialnego „Wspól-
nota”, podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach
20016 – 2018 w kategorii małych miast zajęło 3. miejsce pod względem
wykorzystania funduszy unii europejskiej! Wyróżnienie odebrał Arkadiusz
Klimowicz burmistrz miasta Darłowa!

GruDzień 

tłumy mieszkańców Darłowa żegnały elżbietę Karlińską. Odeszła tak
nagle… Miała 66 lat.

XXX
Klub Pionierów ziemi Darłowskiej 22 listopada 2019 świętował 20-lecie
swojego działania. Skupia on mieszkańców miasta i gminy Darłowo,
którzy osiedlili się na tych ziemiach po zakończeniu ii wojny światowej
(w latach 1945 – 1950) lub w tym samym czasie tu się urodzili. 

XXX
Darłowo zamontowa-
niem Ławki z rzeźbą
Leopolda tyrmanda
zainaugurowało rok
tyrmandowski (1920-
2020). Ławkę z wyko-
naną brązu z postacią
siedzącego pisarza,
publicysty i dzienni-
karza zamontowano 
w Darłowie. Pomnik
ustawiony na cokole 
w postaci walizki wy-
konanej z granitu po-
wstał w ramach reali-
zacji Budżetu Obywa-
telskiego.

XXX
9 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej ratusza Jubileusz 35-lecia ob-
chodził Klub Krwiodawców Kropelka, którym od dziesiątek lat kieruje
teresa Gadalińska. Jego członkowie honorowo oddali setki litrów krwi
ratując życie tysiącom osób. Najbardziej zasłużonych członków klubu
uhonorowano: medalami, odznakami i podarkami. 

XXX
W ramach projektu „zielone Darłowo”, przy ul. św. Gertrudy, na zdegra-
dowanym terenie przy zbiorniku wodnym urządzono park o powierzchni
3620 m kw. z alejką, kładkami spacerowymi, schodkami, miejscami do
odpoczynku i oświetleniem oraz systemem monitoringu. A w Parku Króla
eryka zbudowano kolorową fontannę.

XXX
W budynku dawnego dworca kolejowego w Darłowie zakończono prace
związane z utworzeniem „Poczekalni Kultury”. W Poczekalni Kultury jest
już wystawa fotografii powojennych rodów darłowskich, odbywają się
warsztaty artystyczne, spotkania z podróżnikami itp.
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TURNieje 
DZikiCh DRUżyN

– PiłkA NOżNA 
10 – 14 LUTeGO 

10 lutego, poniedziałek 
10:00-13:00 (roczniki 2005/06/07/08)

sala LO
13:00-15:30 (roczniki 2011/12)

sala LO
15:30-17:30 (roczniki 2009/10)

sala LO
16:00-17:30 (roczniki 2013/14)

sala SP 3, ul. Franciszkańska

11 lutego, wtorek 
10:00-12:30 (roczniki 2009/10)

sala LO
12:30-15:30 (roczniki 2005/06/07/08) 

sala LO

12 lutego, środa
9:30-12:30 (roczniki 2009/10)

sala LO
12:30-15:00 (roczniki 2011/12)

sala LO
16:00-17:30 (roczniki 2013/14)

sala SP 3, ul. Franciszkańska

13 lutego, czwartek
10:00-13:00 (roczniki 2011/12)

sala LO
15:30-17:30 (roczniki 2009/10)

sala LO

14 lutego, piątek
10:00-13:00 (roczniki 2009/10)

sala LO
13:00-15:30 (roczniki 2005/06/07/08)

sala LO

ORGAnizAtOR: ukS ORlik DARłOwO

Przedstawiamy propozycje Darłowskiego ośrodka Kultury 
im. leopolda tyrmanda, Poczekalni Kultury oraz Kina bajka 

w Darłowie. 
Dla aktywnych sportowo miejscowe kluby przygotowały interesujące

zajęcia. biblioteka i zamek także przygotowały ciekawą ofertę. 

10 lutego 
Poniedziałkowe „strachy na lachy” – „Jakie
potwory kryją się w naszych książkach”?

11 lutego 
„Jak pokonać duchy?” – głośne czytanie
książki.
„Duszek feriuszek” – wykonanie zakładek
książkowych ze swoim stworkiem.

12 lutego
„Jak pokonać czarownice?” – głośne 
czytanie książki.
Czarownice w dziecięcej wyobraźni 
– zajęcia plastyczne.

13 lutego
„Jak pokonać pająki?” – głośne czytanie
książki.
Wykonujemy milczące potworki do-
wolną techniką plastyczną.

14 lutego
WALENtYNKI – święto zakochanych.
Konkurs na najpiękniejszą walentynkę 
i najciekawsze serduszko.

17 lutego
Międzynarodowy Dzień Kota.
Spotkanie z panią ze Stowarzyszenia 
„My 3 Koty i Psy”.

18 lutego
Poznajemy prehistoryczne potwory.
Co wiesz o dinozaurach? – zagadki, quizy
i zabawy.

19 lutego
„Duszki, stworki i potworki” – głośne 
czytanie książki.
Bajkowe stwory a nawet potwory 
– papierowe fantazje.

20 lutego
„Skarpetkowy potwór” – tajemniczy po-
tworek Krzysia – głośne czytanie książki.
Zajęcia plastyczne.

21 lutego
Jak pomóc dziecku zrozumieć strach 
– „Pogromca potworów i magia strachu”
– głośne czytanie książki.
Zajęcia plastyczne.

22 lutego
Stawiamy czoła potworom – „Albert i po-
twór” – głośne czytanie książki.
Zajęcia plastyczne.

23 lutego
Zakończenie ferii – bal „Duszków Fe-
riuszków”
Wystawa prac wykonanych w czasie
ferii.

Zajęcia będą się odbywały 
od poniedziałku do piątku 

– w godz. 12.00 – 14.00

Ferie w bibliotece

„Książkowe potworzaki”

Darłowski Ośrodek Kultury im.
Leopolda Tyrmanda wraz z Po-

czekalnią Kultury zapraszają serdecz-
nie wszystkie dzieci z Darłowa oraz
wypoczywające w tym czasie nad mo-
rzem do udziału w zorganizowanych
zajęciach feryjnych. 

Co zaplanowaliśmy w tym roku? 
Prawdziwym hitem tych ferii będą

zajęcia Minecraft z programowaniem,
które odbędą się w nowej Poczekalni
Kultury na Dworcu PKP (ul. Bogusława
X 28) w dniach 19 i 20 lutego 2020. Na te

zajęcia prowadzone są zapisy pod nr tel.
668 508 066.

Kolejną nowością są zajęcia z LOGO-
ROBOTYKI, które zorganizujemy w ra-
mach Szkoły inżynierów kreatywności.
One także odbędą się w Poczekalni Kul-
tury w dniach 10 i 11 lutego 2020 dla
dwóch grup wiekowych (zapisy pod nr
tel. 668 508 066). 

Ponadto nie zabraknie dobrego kina
dla dzieci i młodzieży (aż 8 tytułów fil-
mowych), dwóch spotkań z teatrem,
mnóstwa zajęć tanecznych, modelar-

skich, plastycznych, ceramicznych 
i muzycznych. 

Dokładny i szczegółowy program
dostępny jest na stronie organizatora
zajęć tj. 

www.dokdarlowo.pl
oraz na www.darlowo.pl 
Informujemy, że udział w feriach zi-

mowych z DOK – jest bezpłatny. Poleca-
my serdecznie i zapraszamy na ferie
pełne pomysłów gdzie prym wieść bę-
dzie wyobraźnia połączona z kreatyw-
nością. 

mAGDA buRDuk

Ferie zimowe z DoK Darłowo 

Ferie 2020

ZAJęCIA SPORtOWE PIłKI SIAtKOWEJ 

sala Zespołu Szkół ul. Chopina

organizator: K.S. Stocznia Darłowo M&W
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WKarczmie Rzymskiej w Dar-
łowie 8 stycznia oddział Pol-

skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów zorganizował dla swoich
członków uroczyste spotkanie opłat-
kowe.

Rozpoczął je występ tańczących 
i śpiewających dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Promyczek”. 

Wszystkich gości powitała Danuta
Puczyńska prezes darłowskiego oddziału
PZERiI. Na spotkaniu obecni byli m.in.
przewodniczący Rady Miejskiej Czesław

Woźniak, franciszkanin o. Stanisław re-
prezentujący proboszcza parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej, dyrektor hos-
picjum w Darłowie ks. Krzysztof Sendec-
ki, prezes Klubu Pionierów Bożena To-
malak, prezes Klubu Amazonek Elżbieta
Betlińska, kierownik referatu oświaty 
i spraw społecznych w UM dr Zbigniew
Mielczarski i L. Walkiewicz.

Ks. Krzysztof Sendecki udzielił bło-
gosławieństwa, a przy choince i świe-
cach składano sobie noworoczne życze-
nia i łamano opłatkiem. Stoły uginały się

pod pysznymi pierogami, krokietami,
sałatkami, smacznymi śledziami, ciasta-
mi, owocami i słodyczami. Uroczystość
była pełna wzruszeń, ciepła, zapachu
choinki i wspólnego śpiewania najpięk-
niejszych polskich kolęd i pastorałek.

Specjalny program artystyczny na tę
tradycyjną uroczystość opłatkową przy-
gotowała grupa seniorów pod kierownic-
twem Elżbiety Gagjew. Okolicznościowe
wiersze o tematyce świątecznej czytali
m.in. Elżbieta Gagjew, Jolanta Grykień,
Władysław Szymczak. Jak zwykle na wy-
sokości zadania stanął zespół chóralno-
muzyczny „Kolorowe Nutki”, który przy
akompaniamencie akordeonisty Jerzego
Płatka śpiewał kolędy.

z opłatkiem u seniorów

Mieszkańcy Darłowa mogą
otrzymać do 50 000 zł na
termomodernizację bu-

dynku jednorodzinnego wraz z wy-
mianą pieca. Zgłoszenia będzie można
składać już pod koniec lutego. 

Miasto Darłowo otrzymało dofinan-
sowanie do projektu „Zmniejszona
energochłonność jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych – przedsięwzię-
cie antysmogowe Miasta Darłowa” 
w ramach działania Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
– Zachodniopomorski Program Anty-
smogowy. Wielkość dofinansowania ja-
kie pozyskało Miasto Darłowo to 1 061
875 zł – całkowita wartość projektu wy-
nosi 1 336 875,00 zł. 

Otrzymane środki pozwolą dofinan-
sować działania termomodernizacyjne
mieszkańców miasta połączone z wy-
mianą pieców (aby otrzymać środki na
termomodernizację należy przeprowa-
dzić również wymianę źródła ogrzewa-
nia – pieca).

W ramach projektu osoba zaintere-
sowana posiadająca nieruchomość na
terenie miasta będzie mogła otrzymać
grant w wysokości:

– 25 000 zł w przypadku wykonania
częściowej termomodernizacji budynku
jednorodzinnego wraz z likwidacją kot-
ła lub pieca węglowego i dokonaniem
zmiany systemu ogrzewania.

– 50 000 zł w przypadku wykonania
pełnej termomodernizacji budynku
jednorodzinnego wraz z likwidacją kot-
ła lub pieca węglowego i dokonaniem
zmiany systemu ogrzewania.

– grant przyznaje się ryczałtowo.
Założono, że liczba zmodernizowa-

nych źródeł ciepła wyniesie 25 sztuk, 
z czego przewidziano 20 termomoderni-
zacji pełnych oraz 5 termomodernizacji
częściowych. Okres realizacji projektu 
i działań termomodernizacyjnych to
lata 2020 – 2022. Po ogłoszeniu „nabo-
rów” wniosków szczegółowe informacje
udzielać będą Państwu pracownicy Re-
feratu Integracji Europejskiej i Inwesty-
cji Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Częściowa termomodernizacja
oznacza taką termomodernizację bu-
dynku, która obejmuje izolację cieplną
ścian (w tym stolarki okiennej i drzwio-

wej) i modernizację instalacji central-
nego ogrzewania. 

Natomiast przez określenie pełnej
termomodernizacji rozumie się izolację

cieplną ścian (w tym stolarki okiennej 
i drzwiowej), stropu (w tym dachu) 
i podłogi oraz modernizację instalacji
centralnego ogrzewania.

Grant może objąć budynki jednoro-
dzinne, które nie służą prowadzeniu
działalności gospodarczej.

Uwaga! Informacja ta nie jest jesz-
cze oficjalnym rozpoczęciem przyjmo-
wania zgłoszeń.

Wszystkie informacje dla Państwa
dostępne będą z chwilą ogłoszenia na-
boru i przedstawieniem regulaminu
naboru.

Wymień piec i ociepl dom – WAlcZ Ze SMOGIeM

złotych to całkowita war-
tość projektu. 1 061 875 zł
wynosi dofinansowanie 
dla miasta Darłowo

1 336 875

J
eśli chcecie Państwo zlikwidować
stary piec lub kocioł węglowy, to
skorzystajcie z naszego grantu.

Mieszkańcy Darłowo będą mogli skła-
dać wnioski o przyznanie bezzwrotne-
go grantu w kwocie 7 500 zł na wymia-
nę systemu ogrzewania w swoich do-
mach i mieszkaniach. 

Kto może otrzymać grant?
Osoba fizyczna legitymująca się ty-

tułem prawnym do nieruchomości, wy-
nikającym z prawa własności, prawa
użytkowania wieczystego, ograniczone-
go prawa rzeczowego lub stosunku zo-
bowiązaniowego. Grant obejmuje lokale

mieszkalne lub budynki jednorodzinne
niesłużące prowadzeniu działalności
gospodarczej. 

Na co można otrzymać 
grant?

1. Grant jest przyznawany na wyko-
nanie zadań w nieruchomościach poło-
żonych na terenie Miasta Darłowo
(gmina miejska Darłowo).

2. Grant zostaje udzielony na dofi-
nansowanie kosztów inwestycyjnych
koniecznych do realizacji zadania

3. Grant nie może pokrywać wydatków
przeznaczonych na ten sam cel finanso-
wanych z innych bezzwrotnych źródeł.

jak będzie wyglądała 
procedura naboru ?

Wniosek (zgłoszenie) składać będą Pań-
stwo w Urzędzie Miejskim w Darłowie, pl.
T. Kościuszki 9, pok. nr 19, Referat Integra-
cji Europejskiej i Inwestycji. Pracownicy re-
feratu służyć będą pomocą oraz udzielą
wszystkich informacji w celu zapewnienia
bezproblemowej obsługi zgłoszeń.

Zgłoszenia o przyznanie grantu roz-
patrywane będą do dnia przekroczenia
limitu środków finansowych przezna-
czonych na realizację wymiany starych
piec węglowych. 

Na podstawie wcześniej przeprowa-
dzonego badania ankietowego jesteśmy
gotowi do udzielania około 105 grantów.

ocena zgłoszenia
To zadanie prowadzone będzie przez

pracowników Referatu Integracji Euro-
pejskiej i Inwestycji. Zajmą się oni oce-
ną zgłoszeń pod kątem formalnym oraz
utworzą listę kompletnych zgłoszeń
wytypowania do uzyskania grantu.

rozliczenie
Kończąc wymianę będziecie musieli

Państwo przedłożyć rozliczenie grantu
wraz z dokumentami potwierdzającymi
wykonanie zadania. Koniecznym będzie
umożliwienie przeprowadzenie kontro-
li na miejscu. 

ogłoszenie o naborze 
zgłoszeń

Okres, w którym możliwe jest do-
starczanie zgłoszeń opublikowany zo-
stanie na oficjalnej stronie internetowej
miasta Darłowo www.darlowo.pl oraz
informacja w tym zakresie umieszczona
zostanie w gablocie informacyjnej 
w Urzędzie Miejskim w Darłowie. 

uwaga!!! 
Niniejsze informacja nie jest jeszcze

oficjalnym rozpoczęciem przyjmowa-
nia zgłoszeń. Wszystkie informacje dla
Państwa dostępne będą z chwilą ogło-
szenia naboru i przedstawieniem regu-
laminu naboru.

Planowa data rozpoczęcia naboru:
II połowa lutego 2020.

Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo

likwidujemy „koPciuchy”
Od połowy lutego będzie można starać się o dofinansowanie na wymianę starych
pieców węglowych na nowe piece gazowe. Mamy pieniądze na 105 grantów.

złotych 
Całkowita wartości projektu.
Wkład własny miasta Darłowo:
187 500,00 zł. Dotacja z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
RPO WZ: 745 380,00 zł.

932 880

Informacji udzielają: 
S. Herman i T. Breszka – Referat Inte-
gracji Europejskiej i Inwestycji 
w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 
pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo,
tel. 94 314 22 23 wew. 233; 
e-mail inwestycje@darlowo.pl

„Jest taki dzień” – pod
takim hasłem 20 grudnia 2019
r. w Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Eryka Pomorskiego

odbyły się przedstawienia 
bożonarodzeniowe.

Dla uczniów klas 1-5 świąteczny
spektakl przygotowały klasy Ic 

i IIe wraz z panią Karoliną Kołodziej,
panią Dorotą Sławińską, panią Magda-
leną Pacyniak i panią Roksaną Piosik 
z wychowankami. Dzieci wspaniale re-
cytowały wiersze bożonarodzeniowe.
Podczas przedstawienia łatwo było za-
uważyć talenty artystyczne małych

gwiazd. Dzieci zaśpiewały wiele piose-
nek świątecznych, a występ uświetnił
taniec w wykonaniu dziewczynek z Ic.

W tym samym czasie dla klas 6-8
uczennice z zespołu „13 i Przyjaciele”
pod opieką pana Artura Hamerlinga
oraz wychowankowie pani Marzeny
Wolskiej zaprezentowali koncert naj-
piękniejszych polskich kolęd.

Dekoracja przykuwała uwagę i sku-
tecznie wprawiła w świąteczny nastrój.
Za wypożyczenie sprzętu serdecznie
dziękujemy Pani Monice Głuszek i Dar-
łowskiemu Ośrodkowi Kultury.

Nad całością czuwały panie: Magda-
lena Lokś, Małgorzata Majda oraz Anna
Stefaniak.

Koncerty bożonarodzeniowe



Orszak przeszedł do historii 
Pomimo złej pogody darłowianie i przyjezdni tłumnie przybyli na Zamek Króla
eryka, by wziąć udział w Orszaku IV Króli.
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6stycznia trzej królowie: Kac-
per, Melchior i Baltazar 
z różnych stron przybyli do

Darłowa, do zamku króla Skandyna-
wii i księcia Pomorza Eryka Pomor-
skiego. W ich rolę wcielili się przed-
stawiciele darłowskich parafii: ks.
Bogusław Fortuński i franciszkanie
Sebastian Fierek oraz Damian Besa-
rab. Królem Erykiem Pomorskim był
Rafał Szymanowicz, prezes Pomor-
skiej Fundacji Pamięci Gryfitów, 
a także przedstawiciel Bractwa Ry-
cerskiego Ziemi Słupskiej, który
przypomniał ważniejsze zasługi tego
cesarza północy. Na dziedzińcu zam-
kowym po okolicznościowym prze-
mówieniu burmistrza Darłowa Arka-
diusza Klimowicza sformułowano ko-

lorowy orszak, któremu przewodziła
Sławieńska Orkiestra Dęta – na czele
z dobrymi aniołami Darłowskiego

Centrum Wolontariatu: Magdaleną
Burduk, Justyną Tepurską i Joanną
Witkowską.

Czterej królowie w towarzystwie ry-
cerzy, pasterzy ze zwierzętami, dzieci 
w koronach i licznych mieszkańców,
konno przejechali przez centrum mias-
ta. Na rynku czekał na nich Herod, 
w którego wcielił się burmistrz Darło-
wa – Arkadiusz Klimowicz. Przekazując 
i swoje dary w postaci złotych monet
(czekoladowych) udali się do kościoła

Mariackiego by pokłonić się dzieciątku
Jezus.

W kościele, przy wtórze kolęd, powi-
tał ich proboszcz parafii M.B. Często-
chowskiej i gwardian klasztoru fran-
ciszkanów o. Wiesław Przybysz. Całość
zakończyły jasełka wykonane przez
dzieci ze Szkoły Społecznej z Darłówka.

Fot. tomAsz keler

750 lat temu… W 1270 roku książę
Rugii Wisław II, władający wówczas zie-
mią darłowską i sławieńską, nadał bu-
kowskim cystersom prawo połowów
ryb, budowy jazów i młynów na rzece
Grabowej, a następnie 5 lutego 1271 do-
dał im dwie działki w istniejącym już
mieście Darłowie i dwa łany ziemi na
terenie niwy miejskiej. Od momentu
kiedy Darłowo miało już prawa miejskie
mija zatem 750 lat.

720 lat temu… W 1300 roku mamy
pierwszą wzmiankę o dwóch karcz-
mach w darłowskim porcie położonych
po obu brzegach przy ujściu Wieprzy do
Bałtyku.

700 lat temu… W 1320 roku mamy
pierwszą wzmiankę o Radzie Miejskiej
w Darłowie. Mamy zatem w roku 2020
rocznicę siedmiuset lat darłowskiego
samorządu.

700 lat temu… W 1320 r. Piotr
Święca odkupił od Konrada, komtura
sławieńskich joannitów, nadmorską
wieś Bantowo i odsprzedał ją miastu
Darłowu. W wiosce tej, przyległej do
kasztelańskiego grodu Dirlov, już w roku
1223 znajdował się kościół pw. św. Woj-
ciecha, który miał w tedy dwie filie.

700 lat temu… W 1320 r. bracia
Święcowie: Piotr i Jaśko panowie Ziemi
Darłowskiej i Sławieńskiej uzgodnili 
z burmistrzem Kołobrzegu wzajemne
zniesienie ceł w handlu pomiędzy obu
portowymi miastami Darłowem i Koło-
brzegiem. 

540 lat temu… W 1480 r. książę
Bogusław X ukończył budowę trójkon-
dygnacyjnego, dziś już nieistniejącego,
zachodniego skrzydła Zamku Książąt
Pomorskich.

530 lat temu… 7 marca 1490 r. 
w Grodnie odbył się ślub per procura
księcia Bogusława X z córką króla Pol-
ski Kazimierza Jagiellończyka Anną.
Księcia zastępował starosta białogardz-
ki Adam Podewils. Księżna Anna, przy-
czyniła się do umocnienia więzi Polski
z Pomorzem. W ciągu zaledwie dwu-
nastu lat małżeństwa Anna urodziła
mężowi ośmioro potomków: pięciu sy-
nów i trzy córki, w tym Jerzego I i Bar-
nima IX Pobożnego. Związek Bogusława
X z Anną oparty był, na silnej więzi 
i miłości. Świadczy o tym m.in. list wy-
słany z Rzymu, podczas podróży do 
Ziemi Świętej. Książę pisał słowami:
„Potem chcemy do Jej Miłości żeglować,
bowiem możemy razem radować się 
i miłować, przeżyć kilka tysięcy
dobrych nocy, na okręcie miłości ze stu
tysiącami pęków róż rozsiewających za-
pach i tyle razy ile ziaren piasku jest 
w morzu, i tyle razy ile kropel wody
przepływa przez śluzę w Darłowie.”

Bogusław X wyjeżdżając w tę długą
podróż, regentką Pomorza uczynił na
okres dwóch lat Annę, która wówczas
rezydowała w darłowskim zamku i stąd
zarządzała całym Pomorzem. 

480 lat temu... W roku 1540 miej-
scowi protestanci przejęli w Darłowie
kościół Mariacki.

420 lat temu… W roku 1600 Księ-
stwo Darłowskie objął w posiadanie po
księciu Barnimie X książę Kazimierz VII
(IX) syn księcia wołogoskiego Filipa I. 

400 lat temu… W 1620 roku, po
śmierci swego brata Franciszka I, ksią-
żę Bogusław XIV przeniósł się z Darło-
wa wraz z żoną do Szczecina i tam objął
władzę nad całym Księstwem Szczeciń-
skim, Natomiast władzę na Księstwem
darłowskim przekazał swemu bratu
księciu Ulrykowi synowi księcia Bogu-
sława XIII.

360 lat temu… W roku 1660 miały
miejsce trzy wydarzenia związane 
z Darłowem. Tego roku Darłowo, po

trzystu latach przynależności, opuściło
Hanzę i ustaliło własne opłaty portowe.
Jednocześnie do zarządzania portem
powołano Radę Portu. W tym roku
zmarła księżna Anna de Croy siostra
Bogusława XIV, ostatnia pani darłow-
skiego zamku, która przebywała w nim
przez 4 miesiące na przełomie lat
1656/57, podczas wojny północnej.
Wówczas to król Polski Jan Kazimierz
wystawił księżnej dokument „Alva
gwardia”, w którym zapewniał bezpie-
czeństwo księżnej, miastu Darłowu 
i książęcej Domenie Darłowskiej.

305 lat temu… W 1715 roku, po
obu stronach wejścia do portu ustawio-
no stawy świetlne. 

300 lat temu… 28 lutego 1720 r.
władze Prus zlikwidowały samorządo-
wą autonomię miasta Darłowa.

180 lat temu… 31 maja 1840 r.
państwo pruskie przejęło we władanie
darłowski port.

160 lat temu… W 1860 ruszył nad
Wieprzą pierwszy tartak o napędzie pa-
rowym. Po rozbudowie był to najwięk-
szy tartak w rejencji koszalińskiej. 

135 lat temu… W 1885 roku, u na-
sady wschodniego falochronu, wznie-
siono stację pilotów i umieszczono na
niej światła nawigacyjne. Taki był po-
czątek darłowskiej latarni morskiej. 

130 lat temu… 1 grudnia 1890
przeprowadzono spis ludności. Spis
wykazał, że Darłowo bez Darłówka li-
czyło 5494 osoby w tym 2901 płci żeń-
skiej. W mieście mieszkało 799 dzieci
poniżej 6 lat i 910 dzieci w wieku od 6
do 14 lat.

125 lat temu… W 1895 roku wpro-
wadzono pierwsze silniki do napędu
kutrów.

120 lat temu… W 1900 roku wybu-
dowano miejską gazownię i rzeźnię.
Darłowski młyn zamkowy był najwięk-
szy w rejencji koszalińskiej i zatrudniał
25 robotników. W sylwestrowy wieczór
w kościele Mariackim zabłysło światło
elektryczne. Na przestrzeni roku 41 par
zawarło kościelny związek małżeński,
w tym 14 panien młodych bez wianka.
Ochrzczono 211 dzieci. Zmarło 200 osób,
w tym 104 płci męskiej.

90 lat temu… W lipcu 1930 r.
otwarto w częściowo wyremontowa-
nym zamku muzeum powiatowe.
Pierwszym kustoszem został Karl Ro-
senow. W tym samym czasie w miej-
scowej stoczni rozpoczęto budowę
drewnianych kutrów rybackich.

85 lat temu… W 1935 roku rozpo-
częto w Darłówku Zachodnim budowę
tajnego poligonu do testowania super
ciężkiej artylerii kolejowej. 

75 lat temu… 7 marca 1945 r., po
walkach z oddziałami Wehrmachtu 
i Krigsmarine wojska radzieckie 
z udziałem Polaków zdobyły Darłowo 
i Darłówko. Rok 1945 otworzył nową
kartę w dziejach Darłowa. Po 637 latach
te ziemie wróciły do Polski. Ostatnim
władcą Królestwa Polskiego, któremu
podlegała Ziemia Darłowska był Wła-
dysław Łokietek. Pod zarządem bran-
denburskim i pruskim te ziemie były
przez 290 lat.

70 lat temu… W 1950 r. założono
Miejski Klub Sportowy „Darłovia”.
Pierwszym prezesem zarządu był Teo-
dor Niedźwiedziński.

70 lat temu… 28 czerwca 1950 roku
Sejm uchwalił utworzenie województwa
koszalińskiego. Z dniem 1 stycznia 1999
prawie wszystkie tereny województwa
koszalińskiego włączono do wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

70 lat temu… 28 października 1950
roku przeprowadzono nieekwiwalentną
wymianę pieniędzy. Za 100 stare złote pła-
cono 3 nowe złote. Równocześnie wpro-
wadzono zakaz posiadania obcej waluty.

60 lat temu… 6 grudnia 1960 r.
utworzono w Darłowie rejonowy od-
dział Zjednoczonego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów.

30 lat temu… 27 maja 1990 roku
odbyły się wybory do I kadencji samo-
rządu terytorialnego. Pierwszym prze-
wodniczący Rady Miejskiej wybrano
Ireneusza Owsianego. Pierwszym bur-
mistrzem Darłowa wybrano Andrzeja
Lewandowskiego. 

30 lat temu… 26 lipca 1990 r. 
w Darłowie erygowano parafię p.w. św.
Gertrudy.

leSzek wAlkiewicz

Darłowskie rocznice, czyli 700 lat darłowskiego samorządu

PATRiOTyCZNy
OBOWiąZek 
Od 9 do 13 marca młodzi miesz-

kańcy Darłowa, którzy ukończyli 18.
rok życia, będą poddani ocenie zdol-
ności do służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest
założenie ewidencji wojskowej oraz
ustalenie zdolności do czynnej służby

wojskowej osób podlegającym temu
obowiązkowi oraz  osób zgłaszających
się w trybie ochotniczym do pełnienia
służby wojskowej, które ukończyły 
18. rok życia.

Do kwalifikacji wojskowej wzy-
wani są mężczyźni, którzy w danym
roku kalendarzowym kończą dziewięt-
naście (19) lat życia. Obowiązek sta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej
trwa do końca roku kalendarzowego,

w którym osoba objęta tym obowiąz-
kiem kończy dwadzieścia cztery (24)
lata życia.

Dla mieszkańców miasta Darłowa
termin kwalifikacji wojskowej wyzna-
czono od 9 marca do 13 marca 2020
roku. Miejsce prowadzenia kwalifi-
kacji:
Zespół Szkół Agrotechnicznych 
w Sławnie ul. Sempołowskiej 2

Osoby stające do kwalifikacji 

wojskowej są obowiązane posiadać:
dowód osobisty; dokumentację me-
dyczną, w tym wyniki badań specjalis-
tycznych przeprowadzonych w okresie
12 miesięcy przed dniem wstawienia się
do kwalifikacji wojskowej; fotografię 
o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia
głowy; dokument potwierdzający po-
ziom wykształcenia i ewentualnie za-
świadczenie o dalszym pobieraniu
nauki.

STAWIENIE SIĘ 
DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

JEST OBOWIĄZKOWE

Jeśli osoba wezwana nie zgłosi się
w wyznaczonym terminie i miejscu i nie
przedstawi usprawiedliwienia nieobec-
ności podlega odpowiedzialności karnej.

telefon kontaktowy: 94 314 22 23
(do 26), wewnętrzny: 247 
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B
urmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz podsumował
ubiegłoroczne inicjatywy 

i dokonania oraz podziękował miesz-
kańcom miasta i firmom za ich wkład 
w rozwój Darłowa. Gospodarz miasta
wręczył gratulacje i podziękowania na-
stępującym osobom: 

Patrycja Walków – za zaangażowa-
nie, kreatywność i ogromny wkład
Przedszkola Przy Szkole w życie spo-
łeczne naszego miasta. Niezwykła po-
mysłowość i chęć działania zamieniają
się nie tylko w setki uśmiechów naj-
młodszych mieszkańców Darłowa, ale
również przekładają się na udział
Przedszkola Przy Szkole w licznych 
imprezach miejskich i wydarzeniach,
choćby takich jak np. doroczne spotka-

nia przedwigilijne czy miejskie uro-
czystości państwowe

Wiktor Sawicki – za rozsławianie
Darłovii Darłowo na piłkarskiej mapie
Polski. Wiktor Sawicki to bezapelacyjny
król strzelców poprzednich i obecnych
rozgrywek z udziałem naszej drużyny,
strzelec łącznie ponad 100. bramek dla

Darłovii. Dzięki swojej walecznej posta-
wie i kunsztowi strzeleckiemu dał bar-
dzo wiele radości naszym kibicom. Po-
pularny Saviola to wyborny snajper,
którego zazdroszczą nam drużyny z ca-
łego regionu.

Agnieszka i Leszek Klinowie – wła-
ściciele Fabryki Domów Mobilnych
Lark Leisure Homes za nieustanny roz-
wój firmy wykorzystującej najnowsze
technologie w świecie domów mobil-
nych i budownictwa szkieletowego.
Stworzenie najnowocześniejszej linii
produkcyjnej skutkuje nie tylko zdoby-
waniem kolejnych certyfikatów i ates-
tów, ale także szeregiem wyróżnień w
regionalnych i krajowych konkursach
gospodarczych. A to przyczynia się do
promocji Darłowa i budowania pozy-

tywnego wizerunku naszego miasta,
jako marki związanej nie tylko z tury-
styką, ale również z nowoczesnym
przemysłem

Jerzy Olszewski – właściciel stylizo-
wanych jednostek pływających za orga-
nizowanie rejsów wycieczkowych, dzię-
ki którym turyści z całej Polski i zza

granicy mogą poznawać Darłowo z naj-
piękniejszej strony, czyli od strony mo-
rza. Swoją działalność łączy z okazywa-
niem bezinteresownej pomocy i wspie-
raniem organizacji i stowarzyszeń.

Janina i Zygmunt Kroplewscy (nie
byli obecni na gali) – za nieustanne kreo-
wanie pozytywnego wizerunku miasta
poprzez ciągłe rozwijanie jego potencjału
turystycznego. Hotel Jan i apartamento-
wiec Kropla Bałtyku to miejsca na tury-
stycznej mapie Pomorza, z których
wszyscy możemy być dumni. Państwo
Kroplewscy to również deweloperzy, któ-
rzy poprzez budowę w ostatnim czasie
kilkuset mieszkań wakacyjnych dostoso-
wanych do potrzeb wielu Polaków,
umożliwili realizację wielu marzeń o po-
siadaniu własnego „m” nad morzem 
i wypoczynku na darłowskich plażach

Jarosław Dąbrowski – twórca pro-
jektu „Baltic Korona” za rozpoczęcie
drugiego etapu tej inwestycji zdecydo-
wanie podnoszącej potencjał turystycz-
ny nadmorskiej dzielnicy Darłowa 
– Darłówka. Kompleks wygodnych

apartamentów wraz z restauracją Baltic
Korona doskonale wpisał się w obraz
miasta i stał się impulsem do wprowa-
dzania w życie kolejnych ambitnych
wizji biznesowych, z których znany jest
Jarosław Dąbrowski i o których z pew-
nością jeszcze usłyszymy.

Peter Taffeiren z firmy POC Part-
ners – deweloper i inwestor projektu
„Marina Royale Darłowo”. Za sukces
pierwszego etapu budowy kompleksu,
który docelowo tworzyć będą trzy lu-
ksusowe rezydencje mieszkalne. 
W ubiegłym roku wydarzeniem wakacji
było otwarcie nowej restauracji Lido 
z widokiem na morze, która swym po-
tencjałem i znakomitą kuchnią przycią-
ga do Darłowa również miłośników nie-
banalnych i wyszukanych smaków. Nie
byłoby projektu Marina Royale, gdyby
nie olbrzymie zaangażowanie lidera 
i wizjonera, którym jest pan Peter Taf-
feiren. Pan Peter Taffeiren to przedsię-
biorca z Belgii, który jest również wiel-
kim filantropem wspierającym w Dar-
łowie wiele inicjatyw społecznych,

między innymi program stypendialny,
wolontariat i sport, wcześniej piłkę
nożną, a obecnie kolarstwo.

Grupa pracowników Urzędu Miej-
skiego w Darłowie – za wyjątkowy wy-
stęp podczas koncertu „Na cztery strony
świata”. Przyjaciele pracującej w Urzę-
dzie Miejskim w Darłowie Justyny Fili-
pek zaśpiewali, by wesprzeć ją w nie-
równej walce z chorobą. Otulili dźwię-
kami i wysłali solidną dawkę miłości.
Otworzyli też poprzez swój występ serca
i portfele mieszkańców miasta, którzy
szczodrze wsparli akcję zbiórki pienię-
dzy na rzecz potrzebującej Justyny. 

Gwiazdą Tegorocznej Darłowskiej
Gali Samorządowej była Estera Naczk-
Suska – znakomita wokalistka i Osobo-
wość roku 2019 w dziedzinie kultura.
Akompaniował jej na klawiszach Piotr
Belak z Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej. 

Z werwą i humorem Noworoczną
Galę Samorządową perfekcyjnie popro-
wadził Daniel Frącz.

l. wAlkiewicz 

noworoczna darłowska gala samorządowa
9 stycznia, w kinie „Bajka”, odbyło się noworoczne spotkanie samorządowe. Wręczono na nim

wyróżnienia za najważniejsze inicjatywy ubiegłego roku. 

W OBiekTyWie

W OBiekTyWie

SZkOły 
ZA DROGi
Podpisano umowę ze sta-
rostą Wojciechem Wiśniow-
skim i wicestarostą 
Andrzejem Protasewiczem
(przy udziale skarbników:
powiatu i miasta) regulującą
przekazanie powiatowi 
sławieńskiemu Zespołu Szkół
im. Stefana Żeromskiego.
Asystowały dyrektorki: 
Joanna Witkowska i Magda
Miszke. W zamian miasto
przejmie od 1 września drogi
powiatowe

jeST 
BeZPieCZNiej
Dobre wieści z rocznej od-
prawy Komendy Powiatowej
Policji w Sławnie – spadek
poważnej przestępczości 
i wyższa wykrywalność. 
– Dziękuję policjantom,
dzięki którym czujemy się 
w Darłowie bezpiecznie 
– podsumował Arkadiusz 
Klimowicz, burmistrz miasta
Darłowa.

Powstaje nowy waterfront przy
plaży wschodniej w Darłówku.

Jeden budynek już stoi, drugi startuje
(załączamy wizualizacje). W przygoto-
waniu jest budowa kolejnych pięciu bu-

dynków przy ul. Słowiańskiej. Będą
nowe miejsca dla turystów, nowe miejs-
ca pracy dla osób obsługujących ruch
turystyczny, dodatkowe dochody dla
darłowiaków i budżetu miasta.

Wyrastają z ziemi
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BAL NA 100 PAR
Prezes Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego Marzena Górzyńska
wspólnie z Bożeną chruszcz i Wiesławą Masłowską powitały gości na XXII Balu
charytatywnym w Bursztyn Medical SPA & Wellness w Bobolinie. Goście bawili
się do białego rana.

– Szczęśliwy jest ten, kto bardziej
ceni sobie kontakty z ludźmi niż wła-
dzę, prestiż i pieniądze.

Mogę dzisiaj z całą odpowiedzialno-
ścią stwierdzić, że jesteście Państwo ludź-
mi szczęśliwymi, ponieważ widzicie nas,
nasze potrzeby i staracie się pomagać.

My, nasze dzieci i podopieczni
Ośrodka jesteśmy wdzięczni za Wasze
wielkie serca, które swoim biciem wy-
znaczają bieg naszego istnienia. Dzię-
kujemy losowi za to, że udało nam się

wspólnie odnaleźć i wytyczyć sobie
wspólny cel do działania, jakim jest
dobro osób „sprawnych inaczej”.

Dzięki temu nasze osoby niepełnos-
prawne mają szansę normalnie żyć, 
i z ufnością spoglądać w lepsze jutro. To
my wszyscy swoim postępowaniem
uczymy innych jak być dobrymi ludźmi.

Dziękuję w imieniu osób niepełnos-
prawnych za Państwa obecność, zaan-
gażowanie, chęć niesienia pomocy oraz
okazaną troskę – zwróciła się do gości

Marzena Górzyńska, dziękując za przy-
bycie i wieloletnią pomoc.

Organizatorzy dziękują bardzo ser-
decznie wszystkim gościom i sponso-
rom i zapraszają już za rok. 

SPoNSorzy XXii balu
charytatyWNeGo:

HALINA, EDWARD I PRZEMYSŁAW
ŚLEPKO – WŁAŚCICIELE HOTELU BUR-
SZTYN MEDICAL SPA, AGNIESZKA 
I LESZEK KLIN – FABRYKA DOMÓW
MOBOLNYCH „LARK” I CENTRUM KOS-
METYKI PROFESJONALNEJ – LAMEE, 
LILIANNA I BRONISŁAW KENDZIA 
– PIEKARNIA I DELIKATESY „BATO”
ANNA I RADOSŁAW GŁAŻEWSCY, 
ARKADIUSZ KLIMOWICZ, DARIUSZ
SZWAJCER – PRACOWNIA FLORY-
STYCZNA KOSZALIN , PANI KAMILA
MALEC, JOANNA I DAWID WYCHOWA-
ŁEK, PATRYCJA I KRZYSZTOF WALKÓW
„PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE”, 
ALEKSANDRA I RADOSŁAW SAWICCY, 
LUIZA I KRZYSZTOF SUBICCY – QUŻ-
NIA REKLAMY SUBICKI, DANUTA 
I WACŁAW WYSOCCY, JOLANTA I ZE-
NON STASZAK, ANNA I MAREK KOZA,
ELWIRA I WOJCIECH WIŚNIOWSCY,
KATARZYNA I ADAM TYRAŃSCY, MAR-
LENA MADEJCZYK -MANUFAKTURA

CIASTA, ALICJA I MIROSŁAW PRACZ,
BEATA I WINI HOLZ, SABINA BEDNAR-
CZYK – FIRMA FORD, TORE EUROCAR,
KATARZYNA I ZBIGNIEW KLIBERT,
EWA SZPRENDAŁOWICZ – KWIACIAR-
NIA PASJA, PREZES JAROSŁAWA WIT-
TSTOCKA I ADAM KASPRZYK Z GRUPY
LOTOS, AGNIESZKA I ROBERT LUŚNIA,
WIESŁAWA I PIOTR MASŁOWSCY FIR-
MA – ERICUS I MAKRO HENRYKA 
I ZBIGNIEW JAROSZ, RADNI RADY
MIEJSKIEJ W DARŁOWIE, ANITA I DA-
RIUSZ KLIBER, BOŻENA SZULC – CEN-
TRUM AGD RTV, BERNADETA I ED-
WARD SAWICCY, KATARZYNA DA-
MASZKE, WIOLETA SZMEJDA JASIŃ-
SKA, ANNA ŁAWROW – SALON FRYZ-
JERSKI, JOANNA I ZBIGNIEW KRÓL,
EDYTA I DARIUSZ KMITA, NATALIA
PUCHALSKA, FIRMA DARPOL, SYNDIA
ADAMKIEWICZ – GABINET KOSMETY-
KI PROFESJONALNEJ, ANDRZEJ LE-
WANDOWSKI, ARTUR WEJNEROWSKI 
I DANIEL FRĄCZ Z PROMOCJI MIASTA

DARŁOWO, AGNIESZKA SUWAŁA – GA-
BINET KOSMETYCZNY „JASUMI” EWA
STRUSKA – KWIACIARNIA „EWA”,
ANNA NOWAK ZGONDEK – RADIO
WIELUŃ, WIESŁAWA I TOMASZ BOBIN,
DOROTA I KAROL WANDYCZ, IWONA 
I MAREK KĘSY – FIRMA ASORTI, INES
KĘSY, RÓŻA KĘSY – KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA „RÓŻA”, JENS MANN-
STADT – CHEMUTZ, AGNIESZKA PIĄT-
KOWSKĄ – BUTIK „MAŁA CZARNA”
SYLWIA BIELECKA, MONIKA KANIKU-
ŁA, PRZEPYSZNE CIASTA UPIEKŁY PA-
NIE: MONIKA BORUCH, ELŻBIETA
FORNAL, JOLANTA SOSNOWSKA, JO-
ANNA WYCHOWAŁEK, MARTA MADEJ-
CZYK, IWONA ORDAK, AGNIESZKA SY-
DORUK, AGNIESZKA BŁASZCZYK, BO-
ŻENA PIETRUK, MONIKA CHRUSZCZ,
ALEKSANDRA SAWICKA, AGNIESZKA
PIÓRECKA, ZOFIA SYDORUK, BOGUMI-
ŁA IWANIEC, MARZENA DUBIELCZYK,
MARIAN MAJCHRZAK.

DziĘkuJemY

W
Hotelu Lidia SPA &Wel-
lnes zebrało się ponad 150
osób gotowych, w trakcie

zabawy, otworzyć serca i portfele, aby
wspomóc darłowską placówkę. Bal po-
prowadził Rafał Bochenko, oprawę mu-
zyczną i doskonałą zabawę zapewnił ze-
spół Good Evening Orchestra z Poznania.

Podczas balu licytowano wiele atrak-
cyjnych przedmiotów przekazanych
przez darczyńców: koszulkę Roberta Le-
wandowskiego z autografem – ufundo-
waną przez Roberta Zawadę, ikonę Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy – abp Bis-
kupa Edwarda Dajczaka, zdjęcie wraz 
z piłką tenisową z autografem Agnieszki
Radwańskiej – ufundowane przez An-
drzeja Herdzika czy panoramę miasta
Darłowo autorstwa Karola Matusiaka.

Za ponad 2 tys. zł wylicytowano ob-
ramowaną karykaturę burmistrza Dar-
łowa – Arkadiusza Klimowicza. Naj-
większą sumę uzyskano z licytacji ikony
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – dar
państwa Lampków – ponad 8 tys. zł.

Po wspaniałych licytacjach podczas
balu i sprzedaży cegiełek konto darłow-

skiego hospicjum zasili kwota 81  200
złotych – podali organizatorzy. O osta-
tecznym wyniku zbiórki fundacja powia-
domi niebawem. Organizatorem XIV
Balu Charytatywnego była Fundacja
Charytatywna „Morze Miłości”.

Patronat honorowy objęli: biskup
koszalińsko-kołobrzeski Edward Daj-
czak, prowincjał o. Jan Maciejowski
OFM Conv, Burmistrz Miasta Darłowo
Arkadiusz Klimowicz oraz starosta sła-
wieński Wojciech Wiśniowski.

Rekordowa ofiarność
już po raz czternasty zorganizowano Bal charytatywny na rzecz Domu
Hospicyjno-Opiekuńczego caritas im. Biskupa czesława Domina w Darłowie. 

członkowie fundacji „morze miłości” z biskupem edwardem Dajczakiem (w centrum). Od lewej: Danuta i czesław woźniak, Joanna
klimowicz (prezes fundacji), Dorota Ratkowska, o. Dariusz basarab, ks. krzysztof Sendecki. 

złotych 
zasili konto hospicjum 
po balowych licytacjach 
i cegiełkach

81 200

Fot. Artur WejneroWski
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Klub Ashihara Karate 
i Ju Jitsu w Darłowie 

15 stycznia zorganizował 
trening rodzinny. 

Młodzi zawodnicy mogli tego
dnia stanąć na macie razem 

z rodzicami, dziadkami i rodzeń-
stwem.

Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu 
w Darłowie zaprasza na zajęcia dla
młodszych dzieci 4-8 lat: poniedziałki 
i środy godz. 17.20. Treningi dla star-
szych dzieci, młodzieży i dorosłych: po-
niedziałki, środy, piątki godz. 18.00.

Więcej informacji o klubie na stro-
nie: www.ashihara-karate.afr.pl/darlo-
wo_klub.htm 

Działamy w Darłowie od ponad 32
lat.

*** 
22 stycznia w Klubie Ashihara Kara-

te i Ju Jitsu w Darłowie – centralnym
klubie Polskiej Organizacji Ashihara

Karate ® odbył się zimowy egzamin dla
grupy dzieci 5-12 lat na stopnie szkole-
niowe kyu 10-5, kyu junior i senior 
w ashihara karate i kobudo. 

trening trzech pokoleń 

Zawodnicy Delfina Darłowo
(rocznik 2005) rozegrali w Ko-

szalinie trzeci już turniej ligi woje-
wódzkiej. Zmierzyli się w nim z zespo-
łami Volley Wałcz i dwoma drużynami
Bronka Koszalin. Nasi wygrali wszyst-
kie mecze po 2:0, zdecydowanie domi-
nując pod siatką. 

Skład Delfina: Mariusz Lenart, Ja-
kub Bińkowski, Eryk Kozak, Alan Kula-
siński, Piotr Rynkowski, Patryk Jasz-
czur, Szymon Cybulski, Oliwier Igna-
czak, Kacper Gręda. Trenerem drużyny
jest Jerzy Roszak.

***
Niezmiennie znakomitą formę pre-

zentują juniorzy KS Stocznia Darłowo
M&S, którzy na trudnym terenie w Py-
rzycach pokonali miejscowy Żak Espa-
don 3:1. 

W meczu seniorów w Stal Pro III Li-
dze Espadon Szczecin, lider tabeli po-
konał naszą drużynę 3:0. 2 lutego Dar-
łowo odwiedzi Olimpijczyk Drawsko
Pomorskie. Będzie okazja powalczyć 
o pełną pulę.

Wieści spod siatkiSP 3 Darłowo 
wicemistrzem

W Mistrzostwach Powiatu w Piłce
Koszykowej Chłopców w ramach „Ig-
rzysk Młodzieży Szkolnej” drużyna SP 3
zajęłą II miejsce. Do rywalizacji przystą-
piły 4 zespoły z powiatu sławieńskiego.
W pierwszym meczu zespół SP 3 Dar-
łowo z zespołem z Niemicy przegrał po-

jedynek. W kolejnym starciu doszło do
bardzo pełnego emocji spotkania z gos-
podarzem zawodów zespołem SP 3
Sławno. Wygrał zespół z Darłowa. W
ostatnim meczu darłowianie zwyciężyli
zespół ze Starego Jarosławia. W zespole
wystąpili: Wiktor Koza, Dominik
Wójcik, Bartosz Ordak, Kacper Wierszel,
Kamil Borkowicz, Kacper Lichański, Alan
Kulasiński, Eryk Kozak, Szymon Fischer,
Kacper Gręda. Gratulujemy!

POC Partners 
wyróżniony 

Po nagrodzie darłowskiego samo-
rządu, 20 stycznia, ambasador RP 
w Belgii Artur Orzechowski wręczył
firmie POC Partners nagrodę „Orzeł Eko-
nomii”. Docenił w ten sposób m.in. za-
angażowanie firmy w obchody 75. rocz-
nicy wyzwolenia Belgii 
przy udziale żołnierzy 
1. Dywizji Pancernej 
generała Stanisława
Maczka. W uroczys-
tości wziął udział mi-
nister spraw wewnętrz-
nych, bezpieczeństwa 
i handlu zagranicznego
B e l g i i  P i e t e r  D e  
Crem oraz Jean-Charles
Wibo, szef Belgijsko-
Polsko-Luksemburskiej
Izby Handlowej BE-
POLUX. 

POC Partners zdobył także 2.
miejsce w kategorii „Najlepsza belgijska
firma w Polsce”

to wielki ukłon złożony tej firmie,
która nie dość, że inwestuje w naszym
mieście, to jeszcze asymiluje się z miej-
scowym społeczeństwem sponsorując
wydarzenia sportowe i kulturalne. 

Brawo POC Partners, brawo Marine
Royale, brawo Peter taffeiren.

Snajperzy 
Niejako w bonusie 

do Galerii Księgowych jeszcze
mała niespodzianka.

Można stwierdzić, że jest to ko-
lejna granica, jaką stawiamy

przed naszym super snajperem, dar-
łowską maszynka do zdobywania bra-
mek, czyli Wiktorem Sawickim. Cze-
sław Budny miał pseudonim boiskowy
Dżinks. Wzrostu Gerda Mullera, z takim
samym, niebywałym instynktem strze-
leckim. Zdobył dla Darłovii 248 bramek.
Sporo, prawda. Legendarny piłkarz.
Miał na skrzydłach Malinę i Żyłę, Obaj
podobnego wzrostu, szybcy i znakomici
technicznie. Obiecuję, że przypomnę
ich sylwetki. Ośmielam się porównać
ich do znakomitych barcelończyków 
– Messiego i spółki, a nawet im przypi-
sać słynną Tiki Takę.

C
zęsto bywało, że oprócz funk-
cji księgowych MKS-u, rów-
nocześnie byli też sekretarza-

mi klubu, a zatem piastowali funkcje
jakże ważne dla właściwego funkcjono-
wania klubu.

***
BOLEK BUKOWSKI – zawo-

dowo główny księgowy SKR Darłowo.
Od roku 1964 kolejnych 13 lat sekretarz
klubu. Wielki społecznik, jeszcze więk-
szy kibic. Miałem przyjemność praco-
wać z nim we wspomnianej Spółdzielni
Kółek Rolniczych. Szczególną troską
otaczał rozwój piłkarstwa młodzieżo-
wego.

***
ANNA KUZEMCZAK to za-

równo sekretarz klubu, jak i jego księ-
gowa. Osoba niezwykle pogodna, tak
zwane serce na dłoni. Uśmiechnięta
„Pani Ania” pozwalała zapomnieć, że
w klubie się nie przelewa. Była rów-
nież wielkim kibicem sekcji piłkar-
skiej. Zawodowo związana z OSiR Dar-
łowo.

***
JADWIGA DąBROWSKA dba-

ła o finanse klubu w latach 1982–84,
przejmując te obowiązki od Stasia Odle-
wanego, który księgował klubowi w la-
tach 1978–82.

***
EWA SŁAWSKA była sekreta-

rzem i księgową klubu od 1991 roku.
Pracowała z kilkoma prezesami Darło-
vii, m.in. Jurkiem Maciągiem, Grzesiem
Słoniewskim i Waldkiem Śmigielskim.
Z tym ostatnim w OSiR Darłowo. Wielki
kibic nie tylko piłkarzy, ale głównie
siatkarzy. Siostra jednego z najwybit-
niejszych darłowskich siatkarzy, Ro-
berta Ratajczaka.

***
Ta galeria księgowych darłowskiego

sportu nie jest kompletna, wymaga nie-
co uzupełnień, zapewniam, że zrobimy
to, ale potrzeba na to czasu.

Galeria darłowskiego sportu… księgowi

Bilans musi wyjść na zero
Historię naszej Darłovii tworzyli ludzie, którzy stanowili o jej istnieniu i pracowali na jej rzecz. I byli to nie tylko
zawodnicy, ale w dużej mierze fachowcy pilnujący klubowych finansów. 

ewa Sławskabolek bukowski Anna kuzemczak z Andrzejem wnukiem, legendą Darłovii

Jadwiga Dąbrowska
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Piłkarze Darłovii 
– piątego zespołu IV ligi 

w Zachodniopomorskiem 
– rozpoczęli przygotowania 

do rundy rewanżowej 
sezonu 2019/20.

Darłowianie, wyraźnie stęsknieni
za piłką, stawili się na pierw-

szych treningach w pełnym składzie.
Do zespołu dołączył młody Synkiewcz
oraz Kamil Michalski (Błękitni Stary Ja-
rosław).

Trener Kazimierczak podał także
terminy meczów kontrolnych, jakie
czekają zespół. Najbliższe wypadną 8, 15
i 22 lutego.

Obecnie nie wiadomo czy zarząd 
i trener planują jakiekolwiek zmiany
kadrowe. Zespół wyglądał jesienią na
dobrze zbilansowany, pewny swych
umiejętności, Początkowo co prawda
płaciliśmy tak zwane frycowe jako be-
niaminek i zespół długo w tej lidze nie-
obecny. Zwracała jednak uwagę znako-
mita gra defensywna drużyny, umiejęt-
ność szybkiego reagowania na sytuacje
boiskowe, dojrzałość taktyczna. Formu-
ła zaproponowana przez trenera Kazi-
mierczaka znalazła zrozumienie wśród

piłkarzy, Myślę, że styl gry zespołu, de-
terminacja w walce i jedność celów
sprzyja optymizmowi. Zawsze jednak
ze staroświeckim zastrzeżeniem: to
boisko weryfikuje plany i zamiary, bo to
piłka nożna.

Cieszy ogromnie, że burmistrz Kli-
mowicz i Rada Miejska doceniły trud
drużyny, a budżet na ten rok daje pra-
wo do spokojnej pracy treningowej.

Czego więc możemy oczekiwać my,
kibice? Moim zdaniem robić swoje, grać
swoje, przed Darłovią 18 spotkań (jedno
zaległe). W tej lidze bywa różnie. Spore
odległości punktowe od lidera wymaga-
ją pokory w snuciu planów. Nie powin-
niśmy wywierać na zespół presji zwią-
zanej z awansem, bo nie wszystko zale-
ży od nas. Liga wystartuje, poznamy
kadry rywali, ich budżety (to najważ-

niejsze). Nie możemy zakładać jaki wy-
gląd mieć będzie tabela na przykład po
25. kolejce. Powinniśmy oczekiwać tak
samo dobrej gry zespołu, ambicji i chęci
zdobywania pełnej puli punktów w każ-
dym meczu.

Na koniec. Znakomita forma strze-
lecka Wiktora Sawickiego budzi szacu-
nek. Mam nadzieję, że nasz „Termigol”
będzie piłkarsko zdrowy, w pełni możli-
wości. Jednak... może należałoby pomy-
śleć o drugim napastniku, by zabezpie-
czyć się na wypadek, jakby rywale po-
starali się na dłużej wyłączyć naszego
Sawiolę z meczy. Bo wiemy doskonale,
że stare, sprawdzone powiedzenie Acia
Bartkowiaka brzmi: piłka może przejść! 

W tym miejscu proszę wszystkich 
o kawałek niemalowanego drewienka,
i...stukamy, mocno i głośno.

Wiosna będzie naszaNiedawno dwaj trenerzy
Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego Orlik Darłowo – Krzysztof Jasie-
wicz i Wojtek Polakowski – odwiedzili
włoski Neapol, a konkretnie wycho-
wanka akademii, Huberta Idasiaka. 

Hubert jest wychowankiem Orlika,
bramkarzem reprezentacji Polski U 16,
a teraz zawodnikiem wicemistrza
Włoch, SSC Napoli i podstawowym
bramkarzem młodzieżowej drużyny
Napoli, występującej we włoskiej Pri-
maverze. 

Trenerzy obejrzeli mecz Huberta 
z rzymskim Lazio, starcie Napoli z Par-
mą, a także odwiedzili ośrodek szkole-
niowy klubu w Cstelvolturno.

Trenerzy Ancelotti, a teraz Gattuso
zabrali naszego młodego bramkarza do
meczowej „18” w lidze i Pucharze Włoch.

Hubert poprosił, by za naszym po-
średnictwem pozdrowić kibiców futbo-
lu w Darłowie, a szczególnie życzyć po-
wodzenia swym starszym kolegom 
w meczach IV ligi. Co niniejszym czyni-
my.

Neapolitański łącznik

– Pochodzisz z Darłowa i tam też
stawiałeś swoje pierwsze piłkar-
skie kroki. Co sprawiło, że trafiłeś
na boiska piłkarskie? 

– Dokładnie do 16. roku życia. Mój
dom rodzinny to Cisowo, po tym czasie
przeprowadziliśmy się do Darłowa. Mi-
łością nie tylko do piłki, ale ogólnie do
sportu zaraził mnie tata, który sam
jako junior trenował pięściarstwo 
w Stoczniowcu Gdańsk. I właśnie po na-
mowach rodziców trafiłem na boiska
Darłovii w wieku 11 lat. Pamiętam, że
trenerem był wówczas Leszek Żaczek.
Te czasy oczywiście wspominam bardzo
miło. Pierwsze wyjazdy na mecze,
pierwsza bramka, pierwsze przyjaźnie.
Tego się nie zapomina. 

– Bardzo szybko zdecydowałeś się
na zmianę barw, jeszcze jako 
junior. Jak wspominasz swoje
pierwsze przejście do klubu 
z Koszalina?

– To nie była łatwa decyzja. Nowe
otoczenie, nikogo nie znałem. Do tego
wiązało to się ze zmianą szkoły i miesz-
kaniem w internacie. Dla młodego
chłopaka w wieku 14 lat jest to począt-
kowo ciężkie. Trening codziennie rano
o ósmej, a potem szkoła. Ale wystarczył
miesiąc bym przystosował się do no-
wych warunków. Decyzji nie żałuję,
nauczyło mnie to samodzielności. Mie-
liśmy świetną grupę chłopaków, więc
ten czas również wspominam z dużym
sentymentem.

– Po okresie gry w Bałtyku po raz
pierwszy zostałeś zawodnikiem
Darłovii. Pamiętasz swój pierwszy
mecz w barwach Darłovii? Jak
wspominasz ten okres, kiedy tre-
nerem był Krzysztof Jasiewicz? 

– Zadebiutowałem w sezonie
2011/2012. Pamiętam mecz z Wielimem
bardzo dobrze ze względu na atmosferę
jaka panowała na trybunach. To był
pierwszy oficjalny mecz na nowym bo-
isku. Nasi sympatycy zapełnili w kom-
plecie stadion. Były głośne śpiewy dar-
łowskich kibiców. Przy takiej atmosfe-
rze można grać co tydzień. Okres, 
w którym trenerem był Krzysiek wspo-
minam bardzo dobrze. Trener cały czas
chciał grać w piłę, a nie tylko przeszka-
dzać przeciwnikom. Taki sposób gry
wszystkim nam odpowiadał i to się

przerodziło na fajny wynik sportowy
kończąc ligę na piątym miejscu. 

– Po dwóch sezonach gry w senio-
rach Darłovii zdecydowałeś się na
ponowne wybranie barw Bałtyku
Koszalin.

– Propozycja z Bałtyku zbiegła się 
w czasie z moim znacznym zaintereso-
waniem pracy jako trenera. To zaszcze-
pił we mnie Krzysiek Jasiewicz, za co
jestem mu bardzo wdzięczny. W Bałty-
ku byłem przy pierwszym zespole,
mogłem uczestniczyć w każdym trenin-
gu. Trenerem wtedy był Wojtek Pola-
kowski, prowadzony przez niego zespół
był w samym czubie III ligi. Dla mnie,
jako młodego i początkującego trenera,
była to świetna okazja by czerpać wie-
dzę od tak doświadczonego trenera.
Dodatkowo mogłem grać w drugiej dru-
żynie, którą prowadził Mateusz Kaź-
mierczak. Jako kierownik pierwszego
zespołu mogłem również nauczyć się
wiele spraw organizacyjnych. 

– Kolejną drużyną, której barwy
reprezentowałeś był LZS Kowale-
wice

– Po okresie spędzonym w Bałtyku
wyjechałem na studia do Trójmiasta.
Przez rok czasu nie grałem w żadnych
oficjalnych rozgrywkach, straciłem ra-
dość z gry w piłkę. Będąc na weekend 

w Darłowie przez przypadek wpadliśmy
na siebie z trenerem Wolskim i zapro-
ponował grę w Kowalewicach. Pół roku
zajęło mu przekonanie mnie do tego. 
I to była najlepsza decyzja jaką mogłem
podjąć. Wróciła ogromna radość z gry 
i dobra forma. W tygodniu studiowa-
łem, pracowałem i trenowałem w Gdań-
sku a na większość meczów przyjeżdża-
łem do Darłowa w sobotę. W niedzielę
mecz, a po nim szybko na pociąg. Za-
kręcony okres w życiu, ale było warto. 

– Wiosną 2018 roku ponownie
zostałeś zawodnikiem Darłovii,
dołączając do drużyny prowadzo-
nej przez Mateusza Kaźmiercza-
ka. Dlaczego?

– W głównej mierze to osoba trene-
ra Kaźmierczaka. Po rozmowie z nim
wiedziałem, że jest to odpowiednia oso-
ba, która dźwignię drużynę z lekkiej za-
paści. W juniorskich zespołach Bałtyku
współpracowaliśmy ze sobą dobre 4. se-
zony. Wiedziałem, że jest to świetny fa-
chowiec, przy którym będę mógł się
jeszcze rozwinąć piłkarsko, jak i rów-
nież pod kątem trenerskim. Zadecydo-
wała również chęć gry w wyższej lidze 
i powalczenie o IV ligę, 

– Na której z pozycji czujesz się
najlepiej ? 

– Przechodząc do Bałtyku pierwszy

rok grałem jako napastnik. Potem na
prawej obronie. I tak przez dziesięć lat.
To trener Wolski ustawił mnie w środ-
ku pola, i tak już zostało do dzisiaj.
Dobrze się czuję na tej pozycji i myślę,
że na ten czas jest to optymalne miejsce
na boisku dla mnie. Dobrze rozumiemy
się z Wólkiem i Fastim grając w trójkę.
Czasami z konieczności zagram w środ-
ku defensywy. Myślę, że jak moje moż-
liwości biegowe spadną, to właśnie na
środku obrony zakończę granie w piłkę. 

– Z tobą w wyjściowym składzie
Darłovia wywalczyła awans 
do IV ligi. 

– Często rozgrywaliśmy sparingi 
z zespołami z IV ligi, ale wiadomo spa-
ring to nie liga. Uważam podobnie jak
trener, który wypowiedział się, że spo-
dziewał się wyższego poziomu. Nie
mamy prawa wstydzić się naszego wy-
niku jako beniaminek tej ligi. Praktycz-
nie nie było meczu, w którym przeciw-
nik by dominował nad nami. W więk-
szości przypadków posiadanie piłki,
inicjatywa i kultura gry to wszystko
było po naszej stronie. Uzyskaliśmy
dobry wynik, ale nikt z tego powodu nie
otwiera szampanów. Jesteśmy grupą lu-
dzi, która nie osiada na laurach tylko
chcę więcej. 

– Jak oceniasz postawę Darłovii 

w rundzie jesiennej? Na co stać
Darłowian w rundzie wiosennej ? 

– To była dobra runda. Oceniając ją
w skali szkolnej przyznałbym nam 4. Co
do swojej postawy to znam swoje ogra-
niczenia, i nad tym będę mocno praco-
wał w okresie przygotowawczym. Na co
stać Darłovię? My nie stawiamy sobie
celów. Chcemy grać jak najlepiej, kro-
czymy od meczu do meczu, a co to da to
pokaże tabela w czerwcu. Jesteśmy dru-
żyną, która może wygrać z każdym.
Trener stworzył dobry zespół, każdy
wie co ma robić na boisku. Posiadamy 
w swoich szeregach najlepszego strzelca
ligi, dojdą zapewne jakieś wzmocnienia.
Wszystko w naszych głowach i nogach. 

– Poza występami na boisku jes-
teś trenerem drużyn młodzieżo-
wych UKS Orlika Darłowo 
z uprawnieniami UEFA B. Jak 
widzisz swoją dalszą pracę w roli
trenera? Myślisz o pracy z druży-
nami seniorów czy też zdecydo-
wanie lepiej czujesz się w pracy 
z młodzieżą ? 

– Trenerką zainteresowałem się oko-
ło 10 lat temu. Jako, że jesteśmy sąsiada-
mi z Krzyśkiem Jasiewiczem jeździliśmy
razem na treningi Darłovii i zawsze 
w tym czasie rozmawialiśmy właśnie na
tematy treningowe, miałem mnóstwo
pytań, a widząc z jakim zainteresowa-
niem i entuzjazmem opowiada o tym,
sam bardzo zainteresowałem się tą pra-
cą. Trenując w UKS Orlik otrzymałem
duże wsparcie od Kasi i Wojtka Polakow-
skich i tak nasza współpraca cały czas
dobrze się układa. Mamy w klubie ponad
setkę dzieci, sporo wychowanków gra
już w seniorskich zespołach w wyższych
ligach. Wszyscy na czele z zarządem ro-
bimy dobrą robotę w Orliku. Ta praca
daje mi mnóstwo satysfakcji. Największa
nagroda jest wtedy, gdy widzi się postęp
tych małych piłkarzy i to jaką frajdę
sprawia im gra w piłkę. Obecnie pracuję
z grupą żaków chłopców z rocznika
2011/2012 i chciałbym cały czas z nimi
pracować rozwijać moich zawodników 
i siebie jako trenera. Dobrze czuję się 
w pracy z młodzieżą, ale uważam, że na
tym etapie już jestem gotowy do pracy
również w zespołach seniorskich.

( zA StROną DARłOviA DARłOwO)

Wszystko w naszych głowach i nogach
rozmowa 
z kamilem 
włodarczykiem


