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C
odzienne raporty burmistrza
o liczbie osób poddanych
kwarantannie i o tym, czy 

wirus nie dotarł jeszcze do Darłowa.
Zamawianie maseczek ochronnych i or-
ganizowanie systemu ich dystrybucji
wśród mieszkańców. Wreszcie pytania
o to, jaki los czeka przedsiębiorców
zmagających się ze skutkami zamroże-
nia gospodarki. Ponadto ograniczony
dostęp do urzędów i miejskich instytu-
cji. Tak wygląda rzeczywistość Darłowa
i wszystkich polskich miast i gmin 
w dobie koronawirusa.

Nasze życie zmieniło się diametral-
nie i nikt nie wie, jak długo potrwa ten
stan zawieszenia. Poniżej prezentujemy
najświeższe informacje związane 
z funkcjonowaniem miasta w sytuacji
kryzysowej.

Rządowe zakazy
Darłowo wdrożyło w życie szereg

rządowych nakazów. Jedną z pierw-
szych decyzji było zamknięcie szkół,
przedszkoli, instytucji kultury oraz od-
wołanie imprez masowych. Z czasem
liczba restrykcji rosła. Obecnie nie
można się swobodnie przemieszczać
poza celami bytowymi, zdrowotnymi,
zawodowymi. W sklepach obowiązuje
limit osób przypadających na jedną
kasę (3 osoby), zamknięte zostały
wszystkie zakłady fryzjerskie, kosme-
tyczne, salony tatuażu, zamknięto ho-
tele. Osoby poniżej 18. roku życia nie
mogą wychodzić z domu bez opieki
osoby dorosłej, obowiązuje całkowity
zakaz gromadzenia się, rząd zaleca
wszystkim pozostanie w domach. I ta-
kie same zalecenia wystosował do

mieszkańców burmistrz Darłowa. Na
początku kwietnia pojawiły się kolejne
ograniczenia – zakaz wstępu na plaże
czy do lasów.

Miejskie urzędy 
i instytucje działają nadal, 
ale w ograniczonym 
zakresie

Obsługa interesantów w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Darłowie prowa-
dzona jest w godzinach od 8 do 12 tylko
i wyłącznie po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu z pracownikiem.
To pracownik oceni, czy osobista wizyta
interesanta w urzędzie jest konieczna,
czy sprawę można załatwić drogą elek-
troniczną. Dzwonić można pod numer
telefonu: tel. 94 314 22 23 do 26.

Każda osoba umówiona na wizytę 
w urzędzie, przy wejściu do budynku
będzie musiała zdezynfekować dłonie
płynem o działaniu wirusobójczym 
i poddać się mierzeniu temperatury.
Przyjmowanie interesantów odbywa się
pojedynczo tylko w punkcie obsługi
znajdującym się tuż przy wejściu do
urzędu.

Kasa Urzędu Miejskiego jest nie-
czynna aż do odwołania. Prośba o doko-
nywanie płatności drogą elektroniczną.

Urzędników podzielono na trzy ze-
społy, tak by nie miały ze sobą styczno-
ści. Jeden zespół pracuje w urzędzie,
dwa pozostałe zdalnie w tygodniowych
rotacjach. To na wszelki wypadek by
ewentualne zachorowanie któregoś 
z pracowników nie skutkowało wyłą-
czeniem z pracy całego urzędu. Miej-

skie instytucje w Darłowie stosują po-
dobne rozwiązania i tam, gdzie to moż-
liwe stosują pracę zdalną. – Działamy
jednak nieustannie, by zapewnić bez-
pieczeństwo mieszkańcom – zapewnia
burmistrz Klimowicz.

Wszystkie miejskie spółki i podległe
miastu instytucje funkcjonują i dbają 
o to, by miasto nadal normalnie świad-
czyło usługi swoim mieszkańcom.
Wszystko przy zachowaniu procedur
zapewniających bezpieczeństwo pra-
cownikom tych instytucji.

Maseczki 
dla mieszkańców

Miasto Darłowo złożyło zamówienie
u różnych dostawców na maseczki
ochronne dla mieszkańców – łącznie na
kilkanaście tysięcy sztuk.

Na początku przedświątecznego ty-
godnia wśród mieszkańców rozdyspo-
nowano już ponad 5 tysięcy maseczek,
zdecydowana większość z nich to były
maseczki wielokrotnego użytku. Plan
był taki, by maseczki dotarły do wszyst-
kich mieszkańców i to bez konieczności
wychodzenia po nie z domu.

– Nie trzeba będzie nigdzie po nie
chodzić. Jesteśmy konsekwentni, mó-
wimy zostań w domu. Miasto zajmie się
tym, żeby mieszkańcy otrzymali ma-
seczki prosto do swoich domów. Opra-
cowujemy specjalny system dystrybucji
– mówił Arkadiusz Klimowicz, bur-
mistrz Darłowa. W rozdysponowaniu
sprzętu ochronnego pomagali strażnicy
miejscy, pracownicy MPGK i zarządcy
nieruchomości. W ostatnich dniach tuż
przed świętami miasto czekało na ko-

lejne dostawy, ale plan był niezmienny:
dostarczyć maseczki do każdego.

Burmistrz Darłowa jest również 
w stałym kontakcie z prezydentem Ko-
szalina. Dzięki temu miasto Darłowo
dołączy do dużego zamówienia na spro-
wadzenie maseczek antywirusowych
najwyższej jakości bezpośrednio z Chin.
Do Darłowa w ten sposób dotrą kolejne
3 tysiące maseczek i 300 kombinezonów
ochronnych.

Wspierajmy się
Warto dodać, że w Darłowie ruszyła

też akcja szycia maseczek prowadzona

przez Darłowskie Centrum Wolontaria-
tu. W akcję pod hasłem „Królowe szy-
cia” włączył się darłowski samorząd,
zgłosiło się już kilkudziesięciu chęt-
nych, którzy będą szyć maseczki i przy-
bywa kolejnych. – Wspólnymi siłami,
DCW, Miasto Darłowo, DOK i jak się
właśnie okazało Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Pieszczu wspo-
mogła nas dużą kwotą na materiały! 
– informują organizatorzy akcji,

Osoby chętne do szycia maseczek
ochronnych mogą dzwonić pod numer
tel. 797 342 113 (pon-pt 13:00-17:00) lub
668 508 066.

Wirus zmienił nasze życie
Zamknięcie szkół i przedszkoli, zakaz organizowania imprez masowych, nieczynne kina, puby, restauracje. Wreszcie zakaz spotykania się 
w gronie większym niż dwie osoby i zamknięcie wstępu na plaże i do lasów. Koronawirus sparaliżował nasze życie.
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Najtrudniej-
szy czas

Drodzy mieszkańcy! Nie tak
wyobrażaliśmy sobie przed-
świąteczny czas. Nie tak

miały wyglądać pierwsze dni wiosny.
Nikt z nas nie spodziewał się, że nasz
świat wywróci się do góry nogami, że
przyjdzie nam funkcjonować w zupeł-
nie nowej rzeczywistości.

Wprowadzenie restrykcji jakich do-
tąd nigdy w Polsce nie było, ogranicze-
nia, z którymi nigdy wcześniej nie mie-
liśmy do czynienia, zamrożenie gospo-
darki – wszystko to będzie miało i już
ma olbrzymi wpływ na życie każdego 
z nas. Co gorsza, nikt z nas nie wie, jak
długo ta nadzwyczajna sytuacja po-
trwa. Czy przed wakacjami wszystko
wróci do normy? Jak długo przyjdzie
nam żyć w izolacji? Jakie decyzje będzie
podejmował rząd? To pytania, na które
nie znamy dziś odpowiedzi.

Darłowo w czasach koronawirusa
również jest innym miastem. Nasze ży-
cie zawodowe i prywatne przeniosło się
do wirtualnej rzeczywistości, nauczy-
liśmy się funkcjonować z rękawiczka-
mi, maseczkami i wzmożonymi środka-
mi higieny. I tak jak zawsze mogłem 
liczyć na otwarte serca wielu z Was, tak
i tym razem znalazło się grono osób,
które zaczęły działać i pomagać sobie
nawzajem. Pod tym względem na
szczęście nic się w naszym mieście nie
zmieniło. Nadal nie brakuje nam osób
wyjątkowych, gotowych do najwyż-
szych poświęceń. I za to wszystko bar-
dzo dziękuję. W tym miejscu chciałbym
także podkreślić rolę dbających o po-
rządek pracowników straży miejskiej,
policji, rolę pracowników miejskich
służb komunalnych MPGK, którzy od-
bierają śmieci, dostarczają wodę i od-
bierają ścieki, urzędników, którzy dalej
prowadzą sprawy mieszkańców.

Niestety, sytuacja jest na tyle nad-
zwyczajna, że nawet najwyższe poświę-
cenie poszczególnych osób, nie wystar-
czy do tego, by sytuacja wróciła do nor-
my. Dzisiaj z jednej strony widzimy
przedsiębiorców, firmy, które stanęły
pod ścianą, które oczekują na pomoc
rządu, pytają się o to, jak pomoże im
samorząd. Z drugiej strony jako bur-
mistrz Darłowa muszę myśleć o budże-
cie miasta, który bez wpływów z podat-
ków i opłat lokalnych się zawali. Kryzys
budżetu samorządowego to też zagro-
żenie bytu dla naszych nauczycieli,
również w placówkach niepublicznych 
i dla innych pracowników samorządo-
wych – łącznie kilkuset osób. Wszyscy
żyjemy w świecie naczyń połączonych 
i musimy zdawać sobie sprawę z tego,
że wszyscy zależymy nawzajem od sie-
bie. To bezprecedensowa sytuacja, 
która wymaga nadzwyczajnych decyzji.
W ostatnich dniach podejmowałem
działania, które zmierzają do tego, 
by miasto nadal mogło funkcjonować 
w wersji awaryjnej i mocno kryzysowej,
ale by nadal pełniło swoje podstawowe
funkcje.

Święta w takiej sytuacji nie będą ta-
kie same, ale życzmy sobie, by jak naj-
szybciej udało się nam wrócić do
względnie normalnej sytuacji. Życzmy
sobie przede wszystkim zdrowia i spo-
koju.

ArkAdiusz klimowicz, 
burmistrz dArłowA

Uwaga! 
Remonty
ulic

Od 11 marca na drogach 
zarządzanych przez Burmistrza
Miasta Darłowoprowadzone są
bieżące remonty cząstkowe masą
mineralno-bitumiczną „na go-
rąco”. 

Prace wykonuje się m.in. na na-
stępujących ulicach: H. Wieniaw-
skiego, K. Pułaskiego, Portowej, 
Wł. Reymonta, Króla Eryka Pomor-
skiego, Rybackiej, J. Muchy, E. Plater,
Ratuszowej, gen. S. Skalskiego, 
M. Karłowicza, Okrężnej, S. Wyspiań-
skiego.

Ł ą c z n y  k o s z t  u m o w y  t o
43.296,00 zł brutto.

Wramach budowy sieci tras ro-
werowych Pomorza Zachod-

niego – Trasa Velo Baltica (na odcinku

Dźwirzyno – Marszewo) w Darłowie
trwa budowa dwóch odcinków rowero-
wych ścieżek. 

Powstaje ścieżka rowerowa oraz
chodnik wzdłuż części ulicy A. Mickie-
wicza i gen. Sowińskiego o długości 
ok. 800 metrów oraz przy ul. Morskiej 
o długości 250 m. Ścieżka rowerowa 
będzie mieć nawierzchnię asfaltową, 
a chodnik zostanie wykonany z kostki
betonowej. W ramach tych prac zosta-
nie wykonana kanalizacja deszczowa.
Na terenie miasta trasa zostanie dodat-
kowo oznakowana pionowo i poziomo
wg obowiązujących standardów.

Inwestorem jest Zachodniopomor-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich i dar-
łowski samorząd, który na wniosek Ar-
kadiusza Klimowicza burmistrza Dar-
łowa wsparty jednomyślnie uchwałą
Rady Miejskiej udzielił celowej pomocy
finansowej Województwu Zachodnio-
pomorskiemu w wysokości 130.649,54 zł
na budowę chodnika i ścieżki rowero-
wej. 

Dwie nowe ścieżki rowerowe 

Wypoczynek żaglarzy 
w darłowskiej marinie jest

coraz bardziej komfortowy.
Przyczyniły się do tego

ostatnie zakupy. 

Wramach projektu „SOUTH 
COAST BALTIC…” doposażono

budynek będący również siedzibą Za-
rządu Portu Morskiego spółka z o.o.,
przy ul. J. Conrada 27. W budynku za-
montowano (na potrzeby funkcjonowa-
nia mariny) urządzenia RTV i AGD, ta-
kie jak: pralka, suszarka, monitor inte-
raktywny. Zakupiono i zamontowano
defibrylator AED. Należy dodać, że na
potrzeby odwiedzających marinę żegla-

rzy użytkowników zamówiono dwa
trójkołowe rowery. 

Ponadto, w ramach działań promo-
cyjnych mariny jachtowej w porcie
morskim w Darłowie, zlecono zapro-
jektowanie oraz druk folderu promo-
cyjnego w ilości 7000 egz., wykonanie
strony internetowej, a także (na w/w
budynku) zamontowano reklamę

świetlną z modułów typu led. Zarządca
mariny jachtowej – Zarząd Portu Mor-
skiego spółka z o.o., został wyposażony
w elektroniczny system obsługi mariny
„e-Marinas”. W ramach systemu zaku-
piono również zestaw komputerowy
wraz z drukarką. 

W dalszym czasie planuje się usta-
wienie na terenie mariny tablicy – pla-
nu Mariny Darłowo, tablicy witającej
żeglarzy od strony wody, zakup ma-
łych wózków dla transportu oraz dra-
binek (to specjalnie dla starszych że-
glarzy).

InWestujemy W marInę

W
ybrano oferty opraco-
wania dokumentacji
technicznej przebudo-

wy ulicy Portowej w Darłowie i Jana 
z Maszewa. To najkorzystniejsze ofer-
ty pod względem ceny i terminu – in-
formuje Joanna Sawicka, kierownik
referatu zamówień publicznych w UM.

W przypadku ul. Portowej miasto
wybrało korzystniejszą ofertę – firmy

DROMAG Magdaleny Młynarczyk ze
Starych Bielic. Zobowiązała się ona
wykonać dokumentację techniczną
kosztem 45.866,70 złotych w terminie
do końca lipca 2020 r. 4 marca w ratu-
szu podpisano stosowną umowę z pro-
jektantką z firmy oferującej tańsze
usługi. 

Według wytycznych projektowych
ulica Portowa ma mieć szerokość 7 m 

i jednostronny chodnik, dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz oświetlenie za pomocą opraw ze
źródłem światła LED z możliwością re-
dukcji mocy. Nawierzchnia jezdni – as-
falt, a ciąg pieszy – kostka betonowa.
Na trasie projektowanej drogi, ma być
kanał technologiczny dający możliwość
późniejszego wykorzystania pod rozwój

różnych sieci, np. światłowód, itd.
Dokumentacja ulicy Portowej

uwzględni również jej połączenie z dro-
gą wojewódzką 203.

Ta sama firma opracuje dokumen-
tację techniczną budowy ul. Jana z Ma-
szewa. Dokumentacja techniczna ma
być wykonana w terminie do 15 wrześ-
nia 2020 r. kosztem 35.670 złotych.

Wybrano oferty na opracowanie dokumentacji technicznej

Drogi do remontu 
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MzBK – plany remontowe 
jak informuje nas Maciej Bukow-

ski – dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Budynków Komunalnych w Darło-
wie – w roku 2020 planuje się przepro-
wadzić 11 remontów i wymian różnego
rodzaju instalacji. 

Remont zostanie przeprowadzony
w lokalu nr 22/4 przy ul. Powstańców
Warszawskich. Remont dachu zostanie
zrobiony przy ul. Chopina 6. Wymianę
instalacji elektrycznej planuje się do-
konać w budynkach przy ul.: Wenedów
7, Młyńskiej 4 (w klatce schodowej) 
i Powstańców Warszawskich 22/4.

Nowa instalacja gazowa będzie popro-
wadzona w budynku przy ul. Młyńskiej
4. Na budynku położonym przy ul. św.
Gertrudy 1 zostanie pomalowana ele-
wacja. Natomiast w kamienicy przy ul.
Bogusława X nr 28 zostanie przepro-
wadzony remont klatki schodowej. Po-
nadto zostaną naprawione schody wej-
ściowe przy ul. Morskiej 66 i wymie-
niona zostanie stolarka okienna
w budynku przy ul. Chopina 6. Planuje
się również wymianę instalacji wodnej
i kanalizacyjnej w budynku przy ul.
Młyńskiej 4.

gaZyfikacja

miasta 
W styczniu, w sali konferen-

cyjnej darłowskiego ratusza, przed-
stawiciele polskiej spółki Gazow-
nictwa Oddział Gazowniczy w Ko-
szalinie przestawili plany związane 
z rozbudową sieci gazowniczej na ob-
szarze miasta Darłowa.

Plany dotyczą w pierwszej ko-
lejności wybudowania sieci gazowej
w obrębie ulic: Tuwima, Reja, Mickie-
wicza i Reymonta a następnie Polnej,

Wiejskiej i Leśnej. Ich realizacja przy-
czyni się do znacznej poprawy jakości
powietrza w Darłowie. Dyrektor Za-
kładu Gazowniczego w Koszalinie
oświadczył, że spółka może jedynie
tam inwestować, gdzie gwaranto-
wane są zyski. Po dyskusji i wyjaś-
nieniach Arkadiusz Klimowicz – bur-
mistrz Darłowa podpisał list
intencyjny z przedstawicielami Od-
działu Polskiej Spółki Gazownictwa
w Koszalinie, dotyczący współpracy
przy rozbudowie sieci gazowej 
w Darłowie.

Odcinek ulicy Hieronima Fiodo-
rowa od strony ulicy Sportowej

ma już położoną nawierzchnię z kostki
betonowej. Obecnie trwają prace przy
budowie chodników i nawierzchni od
strony ulicy Morskiej. 

Cała droga ma 323 metry długości
i łączy ulicę Morską z ul. Sportową.

Koszt przebudowy ulicy wyniesie
963.443,90 złotych. Dzięki staraniom
burmistrza Darłowa, miasto otrzyma
na przebudowę tej ulicy około 50-pro-
centową dotację z Funduszu Dróg 
Samorządowych (tzw. schetynówek).
Termin zakończenia prac to 30 czerwca
2020 r. 

Dobre tempo prac 

Parkingi i Wiaty 

Zmienia się infrastruktura drogo-
wa w naszym mieście – powstają

nowe parkingi i wiaty przystankowe.
Obecnie trwają końcowe prace prze-

budowy nawierzchni placu miejskiego
w Darłowie na końcu ulicy 1 Maja. Przy
Miejskim Targowisku powstaje frag-
ment ulicy, chodnik i plac parkingowy
wraz z kanalizacją deszczową. Łączna
powierzchnia, która zostaje utwardzo-
na kostką betonową to około 550 m2.
Łączny koszt materiałów i robocizny
wynosi 97 tys. złotych.

Ostatnio zamontowano także trzy
nowe wiaty przystankowe, chroniące
pasażerów na przystankach komunika-
cji publicznej. Koszt zakupu wiat przy
ulicach Zwycięstwa, Żaglowej i Sło-
wiańskiej wraz z montażem wyniósł
19.665,58 zł brutto. 

1 kwietnia Urząd Morski 
w Słupsku został oficjalnie

zlikwidowany. Jego kompe-
tencje przejęły Urzędy 

Morskie w Gdyni i Szczecinie. 

Zadania na obszarze obejmującym
morskie wody wewnętrzne, morze

terytorialne, strefę przyległą, wyłączną
strefę ekonomiczną, morskie porty 
i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii
wyznaczonej, na obszarach morskich,
przebiegiem południka 16°41′56,70′′ dłu-

gości geograficznej wschodniej, a następ-
nie granicą województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego, do zachodniej
granicy państwa przejął Dyrektor Urzędu
Morskiego w Szczecinie.

Teren i kompetencje Urzędu Mor-
skiego w Słupsku podzielono (w przy-

bliżeniu) na dwie części. Obszar na
wschód od Ustki przejmuje Urząd Mor-
ski w Gdyni, a obszar na zachód od
Ustki przejmuje Urząd Morski w Szcze-
cinie. W Słupsku utworzone zostaną:
Delegatura Urzędu Morskiego w Gdyni,
znajdować się będzie na ulicy Niemce-
wicza 15A i Oddział Urzędu Morskiego
w Szczecinie, znajdować się będzie na
ulicy Sienkiewicza 18. Jednak wszyscy
zainteresowani, zarówno osoby fizycz-

ne, prawne i inne podmioty, które
współpracowały z Urzędem Morskim 
w Słupsku powinny kontaktować się
obecnie z Urzędem Morskim w Szczeci-
nie, który znajduje się na placu Stefana
Batorego 4. Telefon centrali: +48 (91) 
44 03 319. Urząd Morski w Szczecinie
informuje, że w dotychczasowej siedzi-
bie Urzędu Morskiego w Słupsku znaj-
duje się biuro podawcze Urzędu Mor-
skiego w Szczecinie. 

Urząd Morski w słupsku nie istnieje 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zle-
ciły opracowanie studium wykonalno-
ści dla modernizacji linii kolejowej
między Trójmiastem, Słupskiem, Ko-
szalinem a Szczecinem.

W ramach opracowywanego stu-
dium, analizowana jest m.in. możliwość
realizacji nowych kolejowych połączeń
nad Bałtyk z Darłowa do Darłówka oraz
od Koszalina do Darłówka. Przygotowa-
ne materiały odpowiedzą, jak można
zmienić przebieg linii kolejowych lub

przygotować nowy odcinek. Przeanali-
zowana będzie również możliwość wy-
konania nowego połączenia kolejowego
na trasie Darłówko – Wiekowo 
– Koszalin, poprzez budowę czternas-
tokilometrowej trasy kolejowej z Dar-
łówka do Wiekowa. Trasa ta miałaby
przebiegać z Darłówka przez Porzecze 
– Jeżyczki – Pięćmiechowo do Wiekowa.

Wartość podpisanej umowy to 1,8
mln zł. Opracowanie będzie gotowe 
w pierwszym kwartale 2021 r. 

Czy pKp dotrze 
do Darłówka? są plany!

Podczas niedawnego
głosowania budżetowego
w sejmie rP potrzeby
regionalne zostały
kompletnie zignorowane
– dowiadujemy się 
w biurze poselskim Piotra
Zientarskiego. także te
dotyczące przebudowy
darłowskiego portu.

P
oseł Platformy Obywatel-
skiej z Koszalina zgłosił 
w Sejmie kilka poprawek

dotyczących m.in. przebudowy wej-
ścia do portu w Darłowie, moderniza-
cji XIV-wiecznego kościoła w Sławnie
i kaplicy św. Gertrudy oraz nowego

stadionu w Koszalinie. Żadna z nich
nie została uwzględniona, bo parla-
mentarzyści PIS głosowali przeciw.
Podobnie było z szeregiem poprawek
dotyczących remontu i poszerzenia
promenady, zakupu urządzeń do ba-
dania rezonansu dla szpitala powia-
towego, poprawy stanu amfiteatru 
w Kołobrzegu, które z kolei zgłosił
poseł PO Marek Hok. 

Posłowie PO Marek Hok i Piotr Zien-
tarski zgodnie uważają, że rządzący 
w polityce budżetowej nadal stosują
rozdawnictwo, a nie doceniają bieżą-
cych i długofalowych potrzeb regionów,
które zgłasza opozycja.

Przyszłość darłowskiego portu uza-
leżniona jest od jego modernizacji.
Szerokość wejścia do portu, głębokość
toru wodnego oraz obszar obrotnicy 
– zbudowanych w Darłowie w XIX stu-
leciu – uniemożliwiają wprowadzanie
przez pilotów nawet średniej wielkości
jednostek morskich do portu we-
wnętrznego. 

Region zapomniany przez Sejm



Prace uczestników miały zróżnico-
waną formę i pokazywały talent twór-
ców. Nagrody przyznano w dwóch kate-
goriach. 

Wśród klas IV-V najpiękniejsze pra-

ce stworzyły: Zuzanna Paszkiewicz 
z klasy IV A „Akademia Pana Kleksa” 
i Blanka Madej z VA „W pustyni 
i w puszczy”. Wyróżnienia otrzymali:
Kornel Kolański z VA „W pustyni 

i w puszczy”, Antonina Cupiał z 5B 
z „Pogoń za magicznym lisem” i Wikto-
ria Pilarska z 5A „Harry Potter i więzień
Azkabanu” . 

W kategorii klas VI-VIII najlepsze
prace wykonali: Jakub Steciuk z klasy
VIF „Władca Pierścienia. Powrót króla.”
i Jakub Hańczur z VIB „Hobbit, czyli
tam i z powrotem”. Wyróżnienia przy-
padły Wiktorii Brzeskiej z VIF „Ania 
z Zielonego Wzgórza” i Aleksemu No-
wakowi z VIIID „Kroniki rozdartego
świata”. Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom!

Organizatorami konkursy były: Do-
rota Adryańczyk, Małgorzata Brzo-
zowska, Angelika Kuriata.

WiadomościWiadomościeDUKaCja
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Miano „Najlepszego Czytusia” w kla-
sach I – III w I półroczu roku otrzymali:
klasa I A – Aleksandra Misztal, Wikto-
ria Berlińska, Urszula Rzepecka; klasa 
I D – Zuzanna Kierszniewska, Natalia
Kata, Wiktoria Szypulska; klasa I E 
– Marcelina Koguciuk, Matylda Fran-
kowska; klasa II A – Rozalia Bagniuk,
Lena Marciniak, Weronika Filewicz;
klasa II D – Jacek Wrzesiński; klasa II E

– Małgorzata Matuszewska, Łucja Płó-
ciennik; klasa III A – Aleksandra Giet-
ka, Amelia Wysocka, Alicja Konon, Ar-
tur Czarnowski, Szymon Król, Jakub
Barankiewicz.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i książki. 

Gratulujemy i życzymy im wielu
niezapomnianych chwil podczas czyta-
nia.

sP 3 im. króla Eryka Pomorskiego

Najlepsi czytelnicy

sP 3 im. króla Eryka Pomorskiego

zaprojektowali okładki
Szkolna biblioteka zorganizowała konkurs czytelniczo-pla-

styczny „Okładka, jakiej jeszcze nie było”. Uczniowie mieli
okazję stworzyć oryginalną wizję obwoluty, oprawy graficznej
książki, która wprowadzałaby w jej treść i atmosferę. 

U
roczystości odbyły się 26 lu-
tego w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Króla Eryka Pomor-

skiego i w Zespole Szkół im. S. Żerom-
skiego, a następnego dnia w Społecznej
Szkole Podstawowej im. Lotników Mor-
skich.

Wielkość nagród za wysokie wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe kształ-

towały się od 100 zł do 250 zł. Łącznie
darłowski samorząd wydatkował na na-
grody motywacyjne kwotę 51 925 zło-
tych. W Społecznej Szkole Podstawowej
stypendystów było 55, w Szkole Podsta-
wowej nr 3 – 240, a w Zespole Szkół 
– 38.

Na zdjęciach: nagrodzeni uczniowie 
z darłowskich placówek. 

Burmistrz nagrodził
prymusów

Burmistrz miasta z przedstawicielami rady miejskiej
wręczył 333 uczniom stypendia za dobre wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe. 



5eDUKaCja
Kwiecień 2020 r. Nr 2 (172)WiadomościWiadomości

Dzień św. Walentego już za nami,
ale uczniowie darłowskiej

„Trójki” wyszli z założenia, że o naszą
planetę należy dbać nie tylko od święta.
Natchnęło ich to do podjęcia działań na
rzecz ochrony przyrody. 27 i 28 lutego,
łącząc przyjemne z pożytecznym, zor-
ganizowali „Ekowalentynki”, ekologicz-
ną akcję na rzecz Ziemi. Na holu szkol-
nym pojawiła się gazetka zachęcająca
do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.
Wystarczyło przynieść kilka niepo-

trzebnych, zużytych baterii, aby otrzy-
mać słodki upominek i przyczynić się
do segregowania toksycznych odpadów.
W ten sposób uczniowie mogli wyrazić
swój szacunek dla czystego otoczenia.
Kilkaset sztuk baterii to szkolny dar dla
natury z okazji „Walentynek”. Akcja cie-
szyła się bardzo dużym uznaniem
wśród uczniów, którzy chętnie się do
niej włączyli. Wszystkim chcącym po-
magać naszej planecie serdecznie dzię-
kujemy.

ekowalentynki 
– ekologiczna przerwa dla ziemi

Akcja zorganizowana w ramach projektu „Ekodetektywi”, który realizowany jest dzięki 
grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a partnerem konkursu Fundacja „Za górami, 
za lasami”.

Wostatnich dniach ogłoszono
wyniki konkursu grantowe-

go Fundusz Naturalnej Energii na rea-
lizację projektów ekologicznych. Dar-
łowska „Trójki” kolejny raz uzyskała
akceptację jury i zdobyła 9999,02 zł na
projekt „Ekodetektywi”.

Fundusz Naturalnej Energii jest or-
ganizowany już po raz dziesiąty. Ideą
konkursu jest wsparcie samorządów,
placówek oświatowych oraz organizacji
pozarządowych w realizacji innowacyj-

nych projektów ekologicznych. W tym
roku do rozdysponowania było 250 000
zł na terenie pięciu województw: mazo-
wieckiego, podkarpackiego, podlaskie-
go, śląskiego i zachodniopomorskiego.
Wnioskujący przesłali aż 201 wniosków
o dofinansowanie inicjatyw podejmują-
cych ważne tematy ekologiczne. 

W tym roku jury konkursu zwracało
uwagę na projekty, które wpływają po-
zytywnie na środowisko, ale także na
takie, których realizacja przyczynia się

do budowania postaw obywatelskich 
w obszarze ochrony przyrody i zmiany
postaw na proekologiczne. Autorzy pro-
jektów podejmowali się praktycznych
działań, które realnie przyczyniają się
do oszczędzania wody czy zwiększania
efektywności w zakresie gospodarowa-
nia odpadami. Jury wybrało finałowych
25 projektów – po pięć z każdego woje-
wództwa. Oceniany był potencjał pro-
ekologiczny projektów, zasięg planowa-
nych działań oraz innowacyjne podej-
ście do potrzeb lokalnych. 

W ramach projektu „Ekodetektywi”
odbędą się pod kierunkiem Moniki Ko-
sowskiej, która aplikowała w konkursie,
akcje ekologiczne takie jak Ekowalen-
tynki, czy konkurs plastyczny dla przed-
szkolaków oraz zajęcia warsztatowe
kreatywnego recyklingu, warsztaty or-
nitologiczne, czy zajęcia terenowe, pod-
czas których uczestnicy będą rozpozna-
wać zaobserwowane gatunki ptaków 
i nagrywać wydawane przez nie dźwięki.
Sprawdzą oni także stan czystości wody
w Wieprzy, Bałtyku czy miejskim stawie.

sP 3 im. króla Eryka Pomorskiego

Grant dla ekodetektywów 

S
zczegółowe porozumienie w tej
sprawie podpisano 31 stycznia
2020 r. w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Sławnie. Strony uzgodni-
ły, że od 1 września 2020 r. Miasto prze-
każe Powiatowi zadanie publiczne w za-
kresie edukacji polegające na prowadze-
niu niżej wymienionych szkół, a Powiat 
z dniem 1 września 2020 r. przejmuje od
Miasta do realizacji to zadanie na warun-
kach określonych w porozumieniu.

Zarówno Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego jak i Branżo-
wa Szkoła I stopnia zostaną z dniem 

1 września 2020 r. włączone w skład Ze-
społu Szkół Morskich z siedzibą w Dar-
łowie przy, ul. Szpitalnej 1.

Jednocześnie Miasto Darłowo zobo-
wiązało się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
nieodpłatnie przekazać Powiatowi: na
własność nieruchomość zabudowaną
budynkiem szkoły i hali sportowej o po-
wierzchni 1,587 ha, wraz ze składnikami
mienia ruchomego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego
w Darłowie. W zawartym porozumieniu
miasto zastrzegło sobie nieodpłatne ko-
rzystanie z hali sportowej w celu organi-

zacji ogólnomiejskich imprez o charak-
terze społeczno-sportowym.

Ponadto darłowski samorząd użyczy
nieodpłatnie na czas nieokreślony po-
mieszczenia zlokalizowane w budynku
przy ul. Franciszkańskiej 2 w Darłowie
(parter budynku), będące w trwałym za-
rządzie Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie 
z przeznaczeniem na funkcjonowanie
Filii Starostwa Powiatowego w Darło-
wie oraz Filii Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Darłowie
o powierzchni nie mniejszej niż do-

tychczas zajmowane w budynku inter-
natu Zespołu Szkół Morskich w Darło-
wie przy ul. Stefana Żeromskiego 25.

Zawarte porozumienie objęło rów-
nież przejęcie od Powiatu Sławieńskie-
go dróg powiatowych położonych 
w granicach administracyjnych Miasta
Darłowa o łącznej długości 7,435 km.
Przejęcie nastąpi poprzez pozbawienie
tych dróg kategorii dróg powiatowych 
z jednoczesnym zaliczeniem ich do ka-
tegorii dróg gminnych.

Porozumienie ze strony Powiatu Sła-
wieńskiego podpisali: Starosta Sławień-

ski – Wojciech Wiśniowski i Wicesta-
rosta Andrzej Protasewicz. Ze strony
miasta Darłowa podpisali je Arkadiusz
Klimowicz – Burmistrz Miasta Darłowo.

Przy podpisywaniu porozumienia
były obecne dyrektorki obu Zespołów
Szkół: Magdalena Miszke (ZSM) i Joan-
na Witkowska (ZS im. S. Żeromskiego)
Porozumienie jest korzystne zarówno
dla obu szkół i ich uczniów oraz miesz-
kańców Darłowa i Powiatu Sławieńskie-
go.

l. wAlkiewicz

Szkoła za DRogi
Darłowski Zespół szkół im. s. Żeromskiego trafi pod skrzydła starostwa powiatowego, a Darłowo przejmie 

od powiatu 7,5 km dróg powiatowych.

24 stycznia uczniowie klasy
8c wyposażeni w długopisy 

i notatniki wyruszyli na ulice
Darłowa, aby sprawdzić, 

co porabiają ptaki w naszej
miejscowości. Tym samym,

wzięli udział w 16. już edycji
Zimowego Ptakoliczenia. 

jest to akcja, która przywędrowała
do nas z Wielkiej Brytanii. Co

roku, w ostatni weekend stycznia, ty-
siące Brytyjczyków liczy ptaki w ogród-
kach, ogrodach i parkach w czasie Big
Garden Birdwatch. W Zimowym Ptako-
liczeniu co roku bierze udział około
3000 osób w różnym wieku. Dołączyli
do nich uczniowie „Trójki”, którzy 
wybrali się na wycieczkę terenową.
Dżdżysta pogoda nie ułatwiała im zada-
nia, ale było warto. Obserwacje umożli-
wiły odkrycie ciekawych zjawisk zacho-
dzących w ptasim świecie. Przez ostat-
nie dziesięć lat najliczniej obser-
wowanym gatunkiem była krzyżówka,
nasza najpopularniejsza kaczka. W tym
roku nic się nie zmieniło. Po raz kolejny
królową darłowskich parków i skwerów
została kaczka krzyżówka – naliczono

78 osobników, drugie miejsce zajęła
mewa srebrzysta – 34 osobniki, a trze-
cie mewa śmieszka –23 osobniki. 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Ptaków na podstawie wyników ob-
serwacji przygotowuje zestawienie pta-
ków najliczniej spotykanych o tej porze
w parkach i ogrodach.

sP 3 im. króla Eryka Pomorskiego

zimowe ptaków liczenie

Obraz richard revel z Pixabay

Od września 2020 roku 
Liceum im Stefana Żerom-

skiego i Branżowa Szkoła 
I Stopnia wejdzie w skład 

Zespołu Szkół Morskich 
w Darłowie. Od pierwszego

września planowane jest
także utworzenie klasy żeglar-

skiej przy liceum. 

10marca odbyło się spotkanie
przedstawicieli ZSM i ZS im.

S. Żeromskiego z przedstawicielami
Jacht Klubu Królewskie Miasto Darłowo
oraz Morskiego Ośrodka Szkoleniowego
w Kołobrzegu. W trakcie spotkania
omówiono założenia programowe 
i plan współpracy związany z realizacją
przedsięwzięcia. 

Planowana klasa ma ruszyć od 
1 września – będzie to klasa mundurowa.
Uczniowie będą realizowali zajęcia w ra-
mach wychowania morskiego. Po pierw-
szej klasie uczniowie uzyskają patent że-
glarski. W trakcie trwania nauki organi-
zowane będą rejsy krajowe i zagraniczne.

Chcemy, aby uczniowie po zakończeniu
nauki mieli wypływane ponad 200 go-
dzin, co da im możliwość uzyskania stop-
nia Jachtowego Sternika Morskiego. 

Darłowo związane jest z morzem.
Nauczyciele mają nadzieję, że utworze-
nie klasy żeglarskiej przyczyni się do
propagowania żeglarstwa nie tylko jako
sportu uprawianego dla przyjemności,
ale także drogi zawodowej, która otwie-
ra się przed przyszłymi adeptami sztu-
ki żeglarskiej.

m. miszke – zsm

Pożeglują na lekcjach 
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75 lat polSkiego DaRłoWa

6 i 7 marca uroczyście obchodzono 75. rocznicę powrotu Darłowa do Polski. na tę okoliczność złożyło się kilka imprez, 
w tym dwie okolicznościowe wystawy: na rynku i w Poczekalni Kultury oraz uroczystości 

na placu marszałka józefa Piłsudskiego pod obeliskiem Pionierów Ziemi Darłowskiej. 

O
bchody Święta Pionierów
rozpoczęto mszą świętą od-
prawioną w kościele pw. św.

Jerzego w intencji pierwszych osadni-
ków Ziemi Darłowskiej i mieszkańców
miasta. Celebrował ją franciszkanin 
ojciec Stanisław. W uroczystym kazaniu
ojciec przypomniał trudy poniesione
przez pierwszych mieszkańców, wtedy
jeszcze Derłowa, bo taką początkowo
nazwę nosiło Darłowo po II wojnie świa-
towej. We mszy świętej udział wzięły:
poczty sztandarowe, kompania honoro-
wa Zespołu Szkół Morskich, burmistrz
Darłowa – Arkadiusz Klimowicz, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Czesław
Woźniak i pionierzy Ziemi Darłowskiej. 

Po mszy nastąpił przemarsz na plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego, który
rozpoczynała kompania honorowa Ma-
rynarki Wojennej. Po hymnie do zgro-
madzonych przemówił, w imieniu
własnym i starosty powiatu sławień-
skiego Wojciecha Wiśniowskiego, gos-
podarz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.

Na Ziemie Północne i Zachodnie, do
Darłowa przyjechali rodacy z całymi ro-
dzinami. Oni tworzyli od nowa zręby
polskiego miasta na Ziemi Odzyskanej.
To były niełatwe czasy: rabunki, gwałty,
bandy szabrowników, trudności za-
opatrzeniowe. Miastem zarządzała so-
wiecka komendantura i Derłów miał
wydzielone przez Armie Czerwoną
strefy, do których Polacy nie mieli do-
stępu. Rosjanie rekwirowali maszyny 
i urządzenia przemysłowe, środki
transportu, zboże, bydło, żywność i wy-
wozili do ZSRR. Mimo wielkich trudno-
ści w Derłowie jego nowi mieszkańcy
organizowali miejscową administrację,
szkolnictwo, gospodarkę morską i ry-
bołówstwo, transport, tworzyli zakłady
pracy i rzemieślnicze warsztaty.

Bożena Tomalak, przewodnicząca
Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej,
dziękowała za udział i przygotowanie
uroczystości władzom samorządowym,
a za przybycie delegacjom zaprzyjaź-
nionych Klubów Pionierów z Kołobrze-
gu i Koszalina oraz darłowskim pionie-
rom i ich rodzinom. 

Uroczystości zakończyły się składa-
niem biało-czerwonych wiązanek kwia-

tów pod obeliskiem pierwszych osadni-
ków, gdzie honorową wartę zaciągnęli
funkcjonariusze Straży Granicznej.
Ukoronowaniem uroczystości był obiad

dla pionierów i zaproszonych gości 
w Ośrodku Wczasowym „Korsarz”.

l. wAlkiewicz
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Staraniem Fundacji 
Dziedzictwo w Sławnie 

ukazała się książka „Znani 
i nieznani mieszkańcy powiatu

sławieńskiego”. 

jest to już trzeci tom z cyklu pod
redakcją Jana Sroki. W publikacji

zamieszczone są skrótowe biogramy
nieżyjących mieszkańców wraz ze zdję-
ciem danej osoby. Ogółem, w książce 
liczącej 176 stron, zamieszczono 85 ży-
ciorysów i notek ludzi kultury, komba-
tantów, działaczy społecznych i poli-
tycznych, pedagogów, samorządowców,
lekarzy, przedsiębiorców, kupców oraz
osób współpracujących z organizacją
Festiwali Orkiestr Dętych i pracowni-
ków kina „Sława”. 

Wśród tych osób zmieszczono 
sylwetki następujących mieszkańców
Darłowa i osób związanych z Darło-
wem: Włodzimierz Balcerzak, Stani-
sław Jerzy Bielecki, Andrzej Gustaw
Leopold Cichocki, Andrzej Dąbrowski,
Janina Górecka, Stanisław Januszewski,
Jan Antoni Jerzewski, Elżbieta Karliń-
ska, Jan Kubiński, Czesław Lewandow-

ski, Jerzy Łopuski, Mieczysław Mora-
czewski, Arkadiusz Sip, Marian Socha,
Jan Świętosławski, Konrad Kazimierz
Wojtas, Christiane Zenke.

Wkrótce książkę będzie można na-
być w siedzibach Informacji Turystycz-
nych w Darłowie i w Sławnie.

W czwartek, 5 marca 
Arkadiusz Klimowicz – bur-

mistrz Darłowa uhonorował
w ratuszu w imieniu Prezy-
denta RP, Reginę i Mieczy-

sława Wojtkowskich Meda-
lami za Długoletnie Pożycie

Małżeńskie.

jubilaci obchodzili 60. rocznicę
małżeństwa, czyli Diamentowe

Gody.
Po trzech latach narzeczeństwa

młodzi wzięli ślub cywilny 6 czerwca
1959 r. w miejscowości Brojce w powie-
cie gryfickim. W tym samym roku prze-
nieśli się do Darłowa, gdzie pomógł 
im się zagospodarować starszy brat,
który był rybakiem. W Darłowie
państwo Wojtkowscy wzięli ślub
kościelny. Mieczysław Wojtkowski
podjął pracę w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej, a na-
stępnie w miejskiej gazowni, jako
monter sieci gazowych. Tam prze-
pracował 33 lata i z tej firmy odszedł
na rentę. 

Pani Regina początkowo zajęła się
wychowywaniem dzieci, a następnie
pracowała przez 15 lat w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bałtyk”, a przez kolej-

nych 11 lat w dar-
łowskiej Alce, pra-

cując przy produkcji
obuwniczych cholewek.

Jubilaci przez okres szczęśliwego
pożycia małżeńskiego doczekali się
trojga dzieci i siedmiu wnuczek oraz
sześcioro prawnuczków.

Na uroczystość Diamentowych Godów
do ratusza przybyła najbliższa rodzina.
Były kwiaty od burmistrza, życzenia sto
lat, tort i lampka szampana. Zdaniem 
Jubilatów receptą na długie szczęśliwe ży-
cie jest ufność, wyrozumiałość i wzajem-
na pomoc. Diamentowa rocznica ślubu to
wzruszająca uroczystość. 

60 lat razem, czyli…

Diamentowe gody
Książka pełna życiorysów

Diamento-
wym�Jubilatom

życzymy�dalszych
szczęśliwych�lat,
pełnych�zdrowia�

i�pociechy�
z�rodziny.

W 75. rocznicę zdobycia
Darłowa 
na staromiejskim rynku 
(plac t. Kościuszki)
naprzeciwko ratusza
otwarto wystawę
prezentującą unikalne
zdjęcia powojennego
Darłowa 

N
a wystawie prezentowanych
jest 18 plansz pokazujących
65 zdjęć pochodzących

głównie ze zbiorów jednego z pierw-
szych mieszkańców Derłowa – Jana
Skórskiego i Muzeum Zamku Książąt
Pomorskich w Darłowie. Znajdują się
na nich m. in. pierwszy powojenny
burmistrz Derłowa Stanisław Dule-
wicz, urzędnicy magistratu, pierwszy
ksiądz Damian Tyniecki, poświęcenie
pierwszego polskiego kutra, pierwsi
uczniowie szkół i ich wychowawcy,
sportowcy, kustosze darłowskiego 
Muzeum zamkowego, chór Hejnał, 
Orkiestra, pierwsza straż pożarna,
most zwodzony, Dom Rybaka, uroczys-

tości jak np. wizyta ministra Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego.

Wystawę graficznie wraz z logoty-
pem obchodów 75-lecia Polskiego Dar-
łowa zaprojektował Daniel Frącz, nato-
miast merytorycznie wystawę przygo-
tował Artur Wejnerowski, kierownik
biura promocji miasta i komunikacji
społecznej Urzędu Miejskiego w Darło-
wie.

JubileuSzoWa 
galeria w plenerze

JubileuSzoWa 
galeria w plenerze
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Plebiscyt „Osobowość roku 2019”

Laureat 
z Darłowa

Robert Gorgol został 
zwycięzcą w plebiscycie, 

którego organizatorem jest
POLSKA PRESS Sp. Z o.o. 

Po emocjonującym finiszu
zdobył 1082 głosy i tytuł 

Osobowość Roku 2019 w ka-
tegorii KULTURA. 

ibez tego Plebiscytu wiadomo, że
jest to bezapelacyjna osobowość

Darłowa. To dzięki jego zaangażowaniu

miasto słynie z dobrej muzyki, dobrych
festiwali, klimatów rodem z Jamajki,
przyjaznego klimatu i ciepłego powie-
wu ludzkiej życzliwości. 

Jest nam podwójnie miło, gdyż na co
dzień to nasz Kolega, z którym dane
nam jest pracować i współtworzyć kul-
turę w mieście. To jeden z nas – czło-
wiek z Darłowa, człowiek z Darłowskie-
go Ośrodka Kultury. 

Robert – jesteśmy dumni i gratulu-
jemy. Brawo Kolego!

Wszystkim tym, którzy przyczynili
się do tego zwycięstwa, dziękujemy.

Ubaw po pachy zagwaran-
towali widzom aktorzy 

podczas komedii teatralnej. 
Widziało ją blisko pół tysiąca

osób. 
2 i 3 marca 2020 roku, w Kinie Bajka

w Darłowie zagrano komedię teatralną
„On jeden, ich siedem”, w reżyserii Jad-
wigi Zając – Jankowskiej. W sali wypeł-
nionej po ostatnie miejsce, słychać było
szczery śmiech, wyczuwalna była dobra
atmosfera, a do tego… na koniec wi-
downia powstała i gromkimi oklaskami
nagrodziła aktorów – amatorów Nasze-
go Teatru, który tworzą członkowie
nowo powstałego Stowarzyszenia Kult
Art Ziemi Darłowskiej. 

Nową komedię Jadwigi Zając – Jan-
kowskiej, na którą bilety rozeszły się
dobry tydzień przed premierą, zobaczy-
ło blisko pół tysiąca widzów. To był
spektakularny powrót reżyser znanej
m.in. z takich produkcji jak: „Święto-
szek”, „Damy i Huzary”, „Takie DuPeRe-

Le” czy „4 Kryminały…”, która tworzy 
od roku 2013, wspólnie z Darłowskim
Ośrodkiem Kultury i Związkiem Emery-
tów i Rencistów, Teatr w Kinie. 

Dziś powraca i ona a wraz z nią akto-
rzy znani z wcześniejszych produkcji.
We współczesnej satyrze „On jeden, ich
siedem” wystąpili: Mariola Andrys 
– Apanaszczyk, Grzegorz Duszyński, 
Julia Kieżel, Magdalena Gilewska, Kata-
rzyna Krawczyk, Mariola Rachwalska,

Adrianna Stankiewicz, Dariusz Kos, Jad-
wiga Zając-Jankowska. W ważną rolę 
– suflerki – wcieliła się Bożena Górnik, 
a o światło i dźwięk zadbali: Robert Gor-
gol i Marcin Cichocki z Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda.

Widzowie wychodzący po komedii 
z kina podkreślali, że to był wieczór
dobrego humoru przygotowany na wy-
soki połysk, którego nie można było po-
minąć.

„On jeden, ich siedem” – dwa spektakle

WiDOWNia pO BRzeGi 

G
ang Zwierzaków przyciągnął
do kina 167 widzów. Byli to
widzowie szczególni i wyjąt-

kowo dla nas ważni. 
Przypominamy, że oferta ta wkracza

do repertuaru kina na stałe. Od 1 marca
– każdy pierwszy seans niedzielny 
– będzie seansem przyjaznym senso-
rycznie, czyli skierowanym przede
wszystkim do dzieci ze spektrum au-
tyzmu. Niedzielny seans (bezpłatny) 
zainaugurował tzw. kino otwarte dla
wszystkich. Poza ciekawą bajką, były
zabawy, wspólne kolorowanie koloro-

wanek, pokonywanie barier i blokad 
a także integracja. To wspaniałe połu-
dnie z kinem było także dla kilku osób
pierwszym spotkaniem z kulturą w na-
szym mieście, co nas – organizatorów,
ucieszyło najbardziej. 

Był popcorn dla wszystkich, a także
niespodzianka, którą przygotowały dla
nas panie ze Stowarzyszenia Akademia
Kobiet Wiejskich Gminy Darłowo z Ewą
Dziemieszonek na czele. Panie w związ-
ku z tym, że był to pilotaż – postanowi-
ły sprezentować małym widzom odro-
binę słodyczy. Przywiozły do kina pysz-

ny tort – dla wszystkich. To była wyjąt-
kowa inauguracja i piękny start – za co
serdecznie dziękujemy. 

Słowa podziękowania i uznania za
wyjątkowe zaangażowanie w promocję
tego projektu należą się również pra-
cownikom DORT Darłowo, Emilowi Ga-
wędzie oraz każdemu kto miał chociaż-
by najmniejszy wpływ na szerzenie tej
ważnej w naszym regionie informacji. 

Informujemy, że Darłowski Ośrodek
Kultury im. Leopolda Tyrmanda podpi-
sał umowę o współpracy z Fundacją
POMOC AUTYZM – w ramach progra-

mu „Kino przyjazne sensorycznie 
w Twoim mieście”. W ramach tej umo-
wy, zorganizujemy profesjonalne szko-
lenie w tym zakresie dla wszystkich za-
interesowanych stron. Zaproszenie
wystosujemy do przedstawicieli MOPS,
GOPS pracowników JST, organizacji 
i stowarzyszeń, którym tematyka ta
jest bliska. Udział w szkoleniu będzie
nieodpłatny. Planowane było na 9
kwietnia, ale z uwagi na epidemię ter-
min ten ulegnie zmianie. Będziemy
o tym informować na naszym faceboo-
ku oraz za pośrednictwem dostępnych
dla nas mediów. 

inicjatywa na PLUs 

kino przyjazne sensorycznie 
167 – taką liczbą widzów Kino Bajka w Darłowie 1 marca zainaugurowało Kino Przyjazne sensorycznie, czyli nową – wyjątkową ofertę,
która na stałe wchodzi w repertuar zajmując – regularnie stałe w nim miejsce: zawsze pierwszy seans niedzielny. 

kino bajka 

w Darłowie

jest jednym z nielicznych kin w polsce,
gdzie realizowane jest kino przyjazne
Sensorycznie. 
Zostało wprowadzone w Darłowie z inicja-
tywy Magdy Burduk, a koordynatorem
wszystkich działań jest Magdalena 
Cichocka. Słowa uznania i podziękowania
należą się wszystkim pracownikom Kina
Bajka w Darłowie – wyszliście przed szereg 
i stworzyliście bardzo ważną ofertę kultu-
ralną w naszym mieście.
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27 lutego, w Kinie Bajka, odbył
się koncert jazzowo-rapowego ze-
społu ESKAUBEI & TOMEK NOWAK
QUARTET. Zaproszenie na to wyda-
rzenie przyjął i przyjechał Marcel Woź-
niak, autor biografii Leopolda Tyrmanda.
Wiemy, że lada chwila na polskim rynku
wydawniczym pojawi się jego nowa
książka, która będzie poniekąd konty-
nuacją pierwszej części biografii
„LOLKA”. 

# 
28 lutego zakończyliśmy 2. edycję

konkursu fotograficznego „Darłowo 
– Ustka w fotografii”, otwierając za-
razem wystawę pokonkursową w Po-
czekalni Kultury. 

# 
29 lutego, w Poczekalni Kultury,

zorganizowaliśmy Jam SESSION,
czyli seans z powidłami. 

W dniach 28 lutego – 1 marca, Dar-
łowskie Centrum Wolontariatu oraz
DOK Darłowo gościły zaprzyjaźniony
wolontariat z Legnicy. Była to rewizyta
po tym jak DCW zaprezentowało się na
ogólnopolskim forum wolontariatów w
Legnicy, które odbyło się na początku grudnia 2019. Znajomość ta rokuje

dłuższą współpracę partnerską. 
# 

7 marca w Darłowie (sala ZSM)
odbyły się 9. Otwarte Mistrzostwa
Pomorza w Breakdance. Inicjatorem 
i organizatorem tego wydarzenia jest
instruktor DOK – Marcin Grzybowski. 
W tegorocznych mistrzostwach udział
wzięło 120 zawodników z całej Polski. 

# 
8 marca, w Dzień Kobiet, bawi-

liśmy się na wspomnianej potań-
cówce darłowskiej. Imprezę poprowa-
dził jej inicjator Dariusz Chimko,
instruktor tańca w DOK Darłowo.
Scherzo BIS, nasz lokalny, działający przy
Domu Kultury (DOK) zespół muzyczny
zadbał o muzykę na żywo podczas:
otwarcia Poczekalni Kultury i tanecz-
nego Dnia Kobiet – za co dziękujemy. 

# 
12 – 25 marca. Zgodnie z odgór-

nymi wytycznymi, w trosce o zdro-
wie Wasze i nasze działalność zawie-
siły: Kino Bajka, Dom Kultury, Pocze-
kalnia Kultury.

Naprzemienne dyżury pełnione są
do odwołania w siedzibie głównej Dar-
łowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda
Tyrmanda przy ul. Morskiej 56. Tel. + 48
94 314 26 29. 

# 
19 marca 1985 roku, w Fort

Myers na Florydzie zmarł Leopold
Tyrmand. Przyczyną śmierci był atak
serca. Pisarz osierocił dwoję małych
dzieci: Rebecckę i Matthew.

Od wielu lat Darłowski
Dom Kultury organizuje

Otwarte Mistrzostwa 
Pomorza w Break Dance. 

Od wielu też lat występują 
w nich darłowscy tancerze. 

na parkiecie sali lustrzanej DOK,
przy ulicy Marii Curie-Skłodow-

skiej 44, trwają zajęcia taneczne i akro-
batyczne. Dzieci i młodzież przygoto-
wują się pod kierunkiem Marcina Grzy-
bowskiego, który break dance’m
zajmuje się od ponad 20 lat. Był trzy-
krotnym mistrzem Polski w Formacji B.

Dance i dwukrotnym reprezentantem
Polski na Mistrzostwach Świata Bremen
2003 oraz 2004 solo.

Break dance to sztuka łącząca w so-
bie elementy tańca, gimnastyki i akro-
batyki. Wykonywanie różnych figur
wymaga poczucia rytmu, sprawności 
i siły fizycznej. 

MKOl podjął decyzję, że na Igrzys-
kach Olimpijskich w 2024 roku w Pary-
żu break dance zadebiutuje jako nowa
dyscyplina olimpijska. 

Zatem warto poznawać nowe tech-
niki break dance, bo kto wie czy w Dar-
łowie nie wyrośnie przyszły olimpij-
czyk, albo olimpijka. 

Darłowski break dance 

chęć udziału w zajęciach należy zgłosić telefonicznie pod nu-
merem 94 314 26 29, pocztą elektroniczną kultura@darlowo.pl

lub osobiście w kinie „bajka”.

P
oczekalnia Kultury, bo o niej
mowa to część dawnego
dworca kolejowego, którą

obecnie zawiaduje Biuro Promocji
Miasta Darłowa wraz z Darłowskim
Ośrodkiem Kultury im. Leopolda Tyr-

manda. 7 marca w Poczekalni Kultury
odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi
symbolizujące oficjalną inaugurację
tego miejsca. Przypominamy, że tzw.
trzecia przestrzeń kulturalna w Darło-
wie została przekazana do użytkowania

jeszcze w grudniu 2019 roku. Niespełna
3 miesiące działalności, a odbyło się już
blisko 60 spotkań. Były to m.in. spotka-
nia z podróżnikami, spotkania w ra-
mach nocy z grami planszowymi, wa-
lentynki miejskie, potańcówka dar-
łowska, liczne warsztaty z zakresu
handmade. W miejscu tym także poja-
wiła się wyjątkowa wystawa „Rodziny
Darłowskie po 1945 roku”, której inicja-
torką była radna Krystyna Różańska 
a sama wystawa mogła zaistnieć dzięki
projektowi Budżet Obywatelski. 

– 7 marca to data idealna na prze-
prowadzenie dnia otwartego tego
miejsca – komentuje Magda Burduk. 

To data najważniejsza w powojennej
historii naszego miasta – 7 marca Dar-
łowo zostało wyzwolone, to właśnie
tego dnia obchodzimy Święto Osadni-
ków Ziemi Darłowskiej, a w tym roku
przypada właśnie 75. rocznica polskie-
go Darłowa. 

– Dlatego właśnie 7 marca zrobiliś-
my dzień otwarty i oficjalną inaugura-
cję tego nowego, klimatycznego miejsca
– mówi Artur Wejnerowski, szef dar-
łowskiej Promocji.

Pracownikiem Poczekalni kultury
jest Anna Grabowska z DOK-u. 

Podczas dnia otwartego w Pocze-

kalni kultury dał koncert Niezbędny
Balast, za co serdecznie dziękuje-
my.

Dzień otwarty poczekalni 
nowe kulturalne miejsce na mapie Darłowa zostało co prawda oddane do użytkowania z końcem 2019 roku, ale swojego oficjalnego
otwarcia jeszcze nie mało. nastąpiło to 7 marca. 
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Do finału regionu zakwalifi-
kowało się sześć drużyn 

– mistrzyń poszczególnych 
powiatów, w tym drużyna

SP3 Darłowo.

turniej rozgrywano systemem
„każdy z każdym”. Spotkania 

dostarczyły ogromnych emocji, wielu
ciekawych akcji oraz siatkarskich wy-
mian. W grze można było zobaczyć wal-
kę o każdy punkt. W ostatnim meczu,
po bardzo wyrównanej walce na prze-
wagi, ulegliśmy gospodarzowi zajmując
ostatecznie trzecie miejsce. Zespół

otrzymał pamiątkowy dyplom. Wszyst-
kim uczestniczkom Finału należą się
słowa uznania za udział w zawodach,
zaangażowanie, walkę do ostatniego
punktu oraz za ducha fair-play. 

Wielkie gratulacje dla naszych siat-
karek. Brawa.

skład drużyny: 
Agata Furmańska, Emilia Karska,

Kamila Kurzydło, Nikola Lach, Marty-
na Niedzielska, Oliwia Olejnik, Pola
Sapieja, Hanna Suszek, Oliwia Toma-
sik i Karolina Wiczkowska.

beAtA ŻmudA

finał regionalny w piłce siatkowej

trzecie miejsce 
dziewcząt

Zawodnicy z „trójki” zaprezento-
wali bardzo dobrą i konsek-

wentną grę, pokazując swoje umiejęt-
ności techniczno-taktyczne, zdobyte
na lekcjach wychowania fizycznego.
Każdy mecz stał na bardzo dobrym po-
ziomie, obfitując w wiele pięknych bra-
mek, ale także znakomitych obron
bramkarzy. Zawodnicy z Darłowa po-
kazali w każdym meczu zespołową
obronę, ale wyszedł jednak brak ogra-
nia na dużej sali przy ataku pozycyj-
nym. Chłopcy z SP 3 Darłowo po walce
ulegli zespołowi ze Sławna i wygrali 
z rówieśnikami z Postomina zajmując
II miejsce.

skład zespołu: 
Błażej Zorn, Wojciech Kieca, Miko-

łaj Szwałek, Wiktor Wieczorek, Jakub
Dydyna, Kacper Kasprzykowski, Filip
Perżyło, Tobiasz Kopiński, Kacper
Koński, Filip Wojciechowski. 

Opiekun – Remigiusz Wiernicki. 

ChłOpCy Na pODiUM
5 marca reprezentacja SP 3 Darłowo, w Sławnie, na mistrzo-

stwa powiatu w minipiłce ręcznej chłopców zajęła drugie miejsce. 

21 stycznia dziewczęta 
z „Trójki”, po zaciętej walce 
w ostatnim meczu z dziew-

czynami ze sławieńskiej 
„Jedynki”, zdobyły Mistrzo-
stwo powiatu w piłce siat-

kowej dziewcząt w ramach Ig-
rzysk Młodzieży Szkolnej. 

Wraz z naszą drużyną SP3 Dar-
łowo do turnieju przystąpiło

pięć drużyn: SP1 Sławno, SP3 Sławno, SP
Malechowo, SP Postomino. Mecze to-
czyły się do dwóch wygranych setów.
Rozgrywki, prowadzone systemem każ-
dy z każdym, umożliwiły zawodniczkom
zaprezentowanie swoich możliwości

siatkarskich. Walka między zespołami
wzbudzała wiele emocji. Dziewczęta
niesione dopingiem rezerwowych i kibi-
cujących grały bardzo dobrze. Brawa
należą się naszym zawodniczkom za
dzielną walkę do końca. Wygrywając za-
wody zakwalifikowały się do dalszych
rozgrywek na szczeblu rejonowym,
gdzie zajęły trzecie miejsce. 

skład zespołu: 
Agata Furmańska, Zofia Jarkowska,

Emilia Karska, Kamila Kurzydło, Niko-
la Lach, Martyna Niedzielska, Oliwia
Olejnik, Pola Sapieja, Oliwia Tomasik,
Julia Waluch, Karolina Wiczkowska,
Karolina Woszczyk

beAtA ŻmudA

mistrzostwa powiatu 
w piłce siatkowej

Złoto dla dziewcząt 

Ks stOCZnIa Darłowo
m&W przy wsparciu
urzędu miasta Darłowo
zorganizowała w ramach
ferii zimowych turnieje
minisiatkówki dziewcząt 
i chłopców w kategorii
„dwójki”, „trójki” 
i „czwórki”. 

B
yło dużo wspaniałej zabawy,
były słodycze, dyplomy, meda-
le, a przy okazji nauka gry w

piłkę siatkową. W kategorii „dwójek”
dziewcząt pierwsze miejsce zajęły: Karo-
lina Jacewicz, Ola Twardowska, w katego-
rii „trójek” dziewcząt pierwsze miejsce
zajęły: Wiktoria Kowalska, Julia Kubarek,
Wiktoria Gręda, w kategorii „czwórek”
dziewcząt pierwsze miejsce zajęły: Mar-
tyna Niedzielska, Nikola Lach, Kamila
Kurzydło, Karolina Witkowska. 

Natomiast w kategorii „dwójek”

chłopców pierwsze miejsce zajęli: Jakub
Marcinkowski, Jakub Milczarek, w ka-
tegorii „trójki” chłopców pierwsze
miejsce zajęli: Jakub Kler, Igor Karski,
Wiktor Śpich, w kategorii „czwórek”
pierwsze miejsce zajęli: Miłosz Miodu-
szewski, Wojciech Gręda, Hubert Wo-
dzyński, Aleksander Błaszczyk. 

W turniejach uczestniczyło ponad
siedemdziesiąt dzieci. Nad wspaniałą
zabawą i bezpieczeństwem czuwali tre-
nerzy, działacze KS STOCZNI Darłowo
M&W. 

Ferie 
pod 
siatką

STRONę SPORTOWą REDAGUJE 
ANDRZEJ RAChWALSKI



W Darłowie odbyło się 
zimowy obóz Ashihara Karate,

w którym uczestniczyli 

instruktorzy i zawodnicy 
Polskiej Organizacji Ashihara

Karate ze Śląska i Pomorza. 

Zajęcia odbywały się trzy razy
dziennie. Umiejętności uczestni-

cy obozu doskonali nie tylko w sali Cen-
trum Sportowego Herkules, ale także
na powietrzu.

Zimowe szkolenie obejmuje 9 tre-
ningów podstawowych i 1 trening noc-
ny. Zajęcia podzielone były na treningi
wspólne dla wszystkich grup wieko-
wych oraz treningi tylko dla grupy za-
wodników zaawansowanych. Zimowe
szkolenie prowadził główny szkolenio-
wiec Polskiej Organizacji Ashihara Ka-
rate – shihan Dariusz Winiarski (6 dan
karate i ju jitsu, 5 dan kick-boxing, 3
dan kobudo) z Darłowa oraz instruktor
Mirosław Szczotka (1 dan) z Cieszyna. 

Program szkoleniowy obejmował
trening sztuk walki: ashihara karate,
kick-boxing, ju jitsu, grappling i kobu-
do (nunchaku, tonfa, kalaki, kij-bo).
Wiele miejsca na treningach poświęco-
no nauce prawidłowego skracania dys-
tansu, wykorzystania uników, łączenia
technik uderzeniowych z rzutami 
i dźwigniami – co jest bardzo charakte-
rystyczne dla stylu ashihara karate. Nie

zabrakło także walk sparingowych for-
mule full contact karate i grappling (ro-
dzaj zapasów). Na zakończenie czterod-
niowego obozu – shihan Dariusz 
Winiarski przeprowadził dla kilku
uczestników obozu egzamin na stopnie
szkoleniowe w ashihara karate, kick-
boxing i kobudo.

Wysoki poziom prowadzonych zajęć
i duże zaangażowanie ćwiczących za-
owocowało świetnymi wynikami egza-
minu. 
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Zokazji dodatkowego dnia z siat-
kówką, 29 lutego, odbył się 

w hali Zespołu Szkół im. Stefana Że-
romskiego turniej mini siatkówki 
w kategorii: OPEN 16+ lat, pod patrona-
tem KS „STOCZNI DARŁOWO” M&W.

W turnieju rywalizowało 20 drużyn,
liczących łącznie 44 osoby! Po rozegra-
niu 4 spotkań (dla każdej z drużyn) 
w grupie (łącznie 5 grup) przyszła pora
na krzyżowe spotkania. W całym tur-
nieju odbyło się 56 meczy!

Triumfowali juniorzy Stoczni: Woj-
ciech Sobieraj oraz Oskar Duda, wygry-
wając w półfinale 28:26 i w finale 25:17.
Drugie miejsce zajęła para Adam Czap-
nik i Piotrek Gzieło, którzy na swojej
drodze do finału wygrali z drużyną: 
Miłosz Szulc i Radosław Gołuchowski
(czwarte miejsce) 25:20. Brązowy krą-
żek zgarnęli Patryk Mesjasz oraz Łu-
kasz Pniewski, wygrywając do 21. Ser-
deczne gratulacje dla zwycięzców.

Dla wszystkich uczestników, tych

wyżej uplasowanych oraz niżej, czekały
nagrody ufundowane przez KS „STOCZ-
NIA DARŁOWO” M&W.

Chcielibyśmy ogłosić, że turniej zos-
tał zgłoszony oficjalnie do CEV i bierze
udział w konkursach z okazji One Day
More For Volleyball.

Dodatkowy dzień 
z siatkówką 

HistOrycZnE

mistrZOstWa
Mistrzostwa Świat na Torze,

Berlin 2020 przejdą do historii. Tym
bardziej, że mają bardzo poważny wątek
związany z Darłowem. Daria Pikulik zos-
tała pierwszą polską medalistką na torze,
w konkurencji Omnium.

Omnium jest jedną z najciekaw-
szych konkurencji w kolarstwie torowym
i zasłużenie cieszy się sporym prestiżem.
Trzeciego dnia rywalizacji na MŚ w Ber-
linie rozdawano medale w rywalizacji ko-
biet, w której reprezentowała nas Daria
Pikulik. Złoty medal dla Japonki Yumi Ka-
ijhara.

Ten sukces pociągnął za sobą

jeszcze ważniejszy, kwalifikację olim-
pijską do Tokio. Darłowo gratuluje. 

młODZi 

Z sUkcEsami

Na torze w Pruszkowie, w I run-
dzie PP, znakomicie wypadły nasze
młodsze kolarki. Zabrały ze sobą do
Darłowa pięć zwycięstw. Oto wyniki
dziewcząt z darłowskiego klubu:

Sprint drużynowy: 1 miejsce – Ni-
kola Wielowska, Natalia Nieruchalska.

Sprint: 1 miejsce – Nikola Seremak,
3 miejsce – Natalia Nieruchalska, 10
miejsce – Natalia Kaczmarczyk, 12
miejsce – Kinga Witkowska

Omnium: 1 miejsce – Nikola Wie-
lowska, 11 miejsce – Maja Wróblewska, 

Keirin: 1 miejsce – Nikola Wielo-
wska, 2 miejsce – Nikola Seremak, 5
miejsce: Natalia Nieruchalska, 11 miejsce
– Natalia Kaczmarczyk

Madison: 1 miejsce – Nikola Wie-
lowska, Olga Wankiewicz (Copernicus),
4 miejsce – Maja Wróblewska, Sylwia
Kulczyk (Copernicus)

2 km: 8 miejsce – Maja Wrób-
lewska.

Wieści z klubu kolarskiego Ziemia Darłowska

O
kres przygotowawczy i spa-
ringi nie dał nam pełnego
obrazu formy zespołu. Ale

teraz to mecz o stawkę. 
Niestety, przespaliśmy zupełnie

pierwszą połowę, a schowany za auto-
busem Rasel punktował nas coraz bo-
leśniej. Te 0:3 do przerwy nie było naj-
wyższym wymiarem kary na naszych
„śpiących rycerzach wiosny”. Coś się
zadziało w przerwie, goście nieco sfol-
gowali, a my złapaliśmy kontakt na 2:3.
I na tym się skończyło. Odpadliśmy z
Pucharu Polski.

Ponieważ los piłkarski jest złośliwy,
to następnej soboty czekała nas wypra-
wa na wyjazdowy mecz z... Raselem. O
ironio pomyślałem, ale tak czasami
bywa, że znając możliwości rywala od-
kujemy się na jego placu. Niestety, nic z
tego! Rasel, tym razem zupełnie złoił

nam skórę po raz... trzeci. Kompleks,
czy słabość w przygotowaniach?

To sprawdzić mieliśmy za tydzień,
kiedy na Sportowej miał wylądować
karliński Sokół. Jak pokazuje start ligi,
znowu dobrze poukładany przez trene-
ra Skórkę.

Cóż, teraz już wiemy. Na Sportowej
Sokół nie wylądował, rozgrywki zostały
zawieszone, nikt nie zna terminu, na
jak długo. Moim zdaniem runda wio-
senna pozamiatana. Nigdy jeszcze,
oprócz stanu wojny nie było takiej siły,
która wykluczyłaby piłkę nożną z bie-
żących emocji. Miejmy tylko nadzieję,
że wreszcie, po zdjęciu z nas syndromu
wirusa w koronie, wszystko wróci do
normy, kluby przetrwają i dalej będzie-
my haratać w gałę. A, na razie, z takim
widokiem na Sportowej rozstajemy się
na długo raczej.

ligi na kwarantannie
Darłowscy kibice niecierpliwie czekali na mecz Darłovii z raselem Dygowo. rok wcześniej daliśmy im radę, co prawda w rzutach karnych,
ale wtedy graliśmy klasę niżej. teraz byliśmy po jesieni sąsiadami w tabeli, więc nadzieje na przeskoczenie rywala były większe.

Zimowy obóz karateków 

Promocja na stopnie szkoleniowe zawodników z Jeżyczek, darłowa i koszalina. Grupa dzieci podczas rozgrzewki.

STRONę SPORTOWą REDAGUJE 
ANDRZEJ RAChWALSKI

zapraszamy

Klub Ashihara Karate i Ji Jitsu w Darłowie 
– zaprasza wszystkich sympatyków sztuk
walki na treningi w Centrum Sportowym 
herkules, ul. Wieniawskiego 10 A-14 B 
w poniedziałki, środy, piątki godz. 18.00. 

Informacje o klubie można znaleźć na stronie
internetowej: www.ashihara-karate.afr.pl
info: KAKiJJ – Darłowo
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N
a uroczyste wręczanie 
dyplomów i czeków przybyli
oprócz zawodników także

trenerzy, rodzice i opiekunowie. 
W imieniu darłowskiego samorządu
gospodarz miasta pogratulował i po-
dziękował zawodnikom, rodzicom i tre-
nerom za ciężką pracę, za osiągnięcia,
za sukcesy i za rozsławianie Darłowa na
szosach, boiskach, torach, matach, bież-
niach, basenach w kraju i zagranicą. 

Stypendia sportowe od marca 2020
r. do grudnia 2020 r. za osiągnięcie wy-
sokich wyników sportowych w 2019 r.
przyznano następującym zawodnicz-
kom klubów sportowych prowadzących
działalność na terenie Miasta Darłowo: 

Klub Kolarski „Ziemia Darłowska”:
Nicola Sibiak, Wiktoria Pikulik, Daria
Pikulik i Nikola Seremak wszyscy po
250 złotych przez 10 miesięcy. 

Klub Kolarski „Ziemia Darłowska”:
Kinga Witkowska-300 zł; Laura Wit-
kowska– 200 zł; Sandra Schulz – 300 zł;

Oliwia Marynka – 250 zł; Katarzyna
Marek – 200 zł; Marlena Karwacka 
– 2000 zł; Oliwia Sroczyńska – 300 zł;
Oktawia Kubicka – 300 zł; Nikola Wie-
lowska – 1000 zł; Agata Karlikowska 
– 250 zł; Weronika Rybarczyk – 200 zł;
Franciszek Sajko – 200 zł 

Darłowski Młodzieżowy Klub Spor-
towy „Delfin”: Jakub Bińkowski – 250
zł; Eryk Kozak – 250 zł 

Klub Sportowy „Stocznia M&W”
Darłowo: Bruno Bukowski – 250 zł; Do-
minik Wójcik – 250 zł; Wojciech Gręda 
– 250 zł; Bartosz Ordak-250 zł; Miłosz
Mioduszewski – 250 zł; Bartosz Wiernic-
ki – 250; Krystian Piórecki – 250 zł; Wik-
tor Wieczorek – 250 zł; Tobiasz Kopiński 
– 250 zł; Remigiusz Makuch – 250 zł; Ja-
kub Błaszczyk – 250 zł; Oskar Duda – 250
zł; Łukasz Krakowiak – 250 zł; Sebastian
Lech – 250 zł; Gabriel Podlasiewski – 250
zł; Wojciech Sobieraj – 250 zł; Maciej
Zbrojewski – 250 zł; Jakub Surdel – 250
zł; Jakub Chmielewski – 250 zł; Krzysztof

Ciszek – 250 zł; Kamil Jędraszczyk – 250;
Aleksander Bednarczyk – 250 zł

Szkoła Tańca S-TEN: Malwina
Szczygieł, Martyna Szczygieł, Michali-
na Szczygieł, Natalia Cichocka, Ale-
ksandra Perżyło, Maria Kowalska, Ma-
ria Barancewicz, Klaudia Świątkowska
wszystkie po 250 zł 

UKS Ashihara Karate i Ju Jitsu: Oli-
wier Hernas i Szymon Hołub-Sakowski
po 200 zł 

Akademia Sportu „Kimura” Darło-
wo: Damian Kurpiewski – 800 zł 

UKS „Orlik” Darłowo”: Kacper Koń-
ski, Błażej Zorn, Kacper Wierszel, Mi-
chał Wójcik, Jakub Skrzyński, Jakub
Dreger, Filip Hinc, Patryk Szopiński,
Marcin Kunysz, Jakub Milczarek, Anto-
ni Dańko – wszyscy po 200 zł 

Klub Biegacza „Darłowskie Charty:
Maciej Rudnikowski – 500 zł

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

l. wAlkiewicz

nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe 
27 lutego arkadiusz Klimowicz – burmistrz miasta Darłowo wspólnie z Waldemarem Śmigielskim – kierownikiem referatu sportu 

i turystyki w um w Darłowie wręczyli 63 zawodniczkom i zawodnikom z ośmiu klubów sportowych nagrody za najwyższe osiągnięcia
sportowe w roku 2019. 
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Darłowscy modelarze 
szykują się do tegorocznych

Mistrzostw Polski 
i budują morską flotę 

w skali mikro. 

Podczas zimowych ferii w Dar-
łowskim Ośrodku Kultury im. L.

Tyrmanda w pracowni modelarskiej,

którą prowadzi Artur Hamerling, spo-
tykają się pasjonaci w wieku od lat 12
wzwyż. Ich prace były wielokrotnie pre-
zentowane i nagradzane na wystawach
i konkursach krajowych i zagranicz-
nych. Budują modele statków, żaglow-
ców, okrętów, łodzi podwodnych, kut-
rów torpedowych, dioram oraz modeli
dinozaurów, czołgów i samolotów. Aby
zbudować model trzeba poświęcić setki

godzin pracy i trwa to przeważnie kilka
miesięcy. Zanim jednak rozpoczną
żmudną pracę, zbierają informacje o
żaglowcu czy okręcie. Czytają książki,
oglądają zdjęcia i filmy prezentujące
dokonania danej jednostki morskiej.
Obecnie nasi modelarze budują modele:
kutra torpedowego ORP Darłowo,
drewnianego żaglowego galeonu „Ma-
yflower” z roku 1620 oraz model ściga-

cza torpedowego z czasów II wojny
światowej. 

ORP – Darłowo zbudowano w ZSRR,
a w służbie Marynarki Wojennej był 
w latach 1972-2003. Budowniczymi tego
modelu są Bartek Lewandowski i Karol
Gościniak. 

Historyczny galeon „Mayflower” był
trójmasztowym żaglowcem, na którym
pierwsi koloniści angielscy, w liczbie 102

osób, przybyli do Ameryki Północnej 
w 1620 roku, wyruszając z portu w Ply-
mouth w Wielkiej Brytanii. Budowni-
czym tego modelu jest Ryszard Janecki. 

Natomiast model kutra torpedowe-
go z okresu II wojny światowej jest
dziełem Doriana Borkowskiego. 

Naszym modelarskim mistrzom ży-
czymy dalszych medali i sukcesów oraz
zadowolenia z twórczej działalności.

modelowa flota na medal

Od kilku dni możemy 
wirtualnie zwiedzać Muzeum

Zamek Książąt Pomorskich 
w Darłowie. 

jak wiadomo z powodu narodowej
kwarantanny zwiedzanie muzeów

obecnie nie jest możliwe. Darłowska
Lokalna Organizacja Turystyczna we
współpracy z Muzeum nakręciła dwa
filmiki i 58 zdjęć, które umożliwiają
nam wirtualne zwiedzanie Zamku Ksią-
żąt Pomorskich i obejrzenie jego zbio-
rów. Jeden film nosi tytuł „Wiking 
i Wilkołak w podróży”, a drugi „Legenda
Białej Damy z darłowskiego zamku”.

Warto poświęcić kilka minut i obej-
rzeć filmy i galerię zdjęć prezentujących
interesujące zbiory Muzeum Zamku
Książąt Pomorskich, które od 90 lat
przybliża nam pomorską sztukę, dzieje
regionu oraz władców 
Pomorza. Dzieje zamku 
i jego zbiory prezentowali
w filmach Konstanty Kon-
towski – dyrektor Muze-
um i Wojciech Kulig –
dziennikarz, a reżysero-
wał Sebastian Janiszewski. 

W czternastowiecz-
nym klejnocie gotyckiej
architektury przez ponad
300 lat rezydowali książę-
ta pomorscy i ich rodziny.
W tym wyjątkowym za-
mku odbywały się turnie-
je rycerskie, sejmiki, ślu-
by, modlitwy, sądy, zjazdy
książąt, bale, uczty, hołdy.
W zamku przyjmowano
poselstwa i zawierano
traktaty. 

Obronny zamek był
zdobywany i okupowany.
Stąd wyruszano na wiel-
kie polowania oraz wy-
prawy morskie i lądowe
W zamku bito srebrne de-
nary oraz gromadzono
skarby i dzieła sztuki. Tu

przesłuchiwano i więziono podejrza-
nych o czary i przestępców. Na prze-
strzeni burzliwych dziejów zamek był
świadkiem wielkich miłości. 

Dwa razy większy zamek, ale wzoro-
wany na darłowskim, wzniósł władca
całej Skandynawii książę Pomorza Eryk
Pomorski w Helsingør nad cieśniną
Sund – jest to zamek Kronborg. Za-
chwycony nim Wiliam Szekspir umie-
ścił w nim akcję Hamleta. 

Jedna z wystaw w całości jest po-
święcona słynnemu Gryficie – Erykowi
Pomorskiemu i jego dokonaniom. Uro-
dził się on i zmarł w tutejszym zamku, 
a przez pół wieku władał całą Skandy-
nawią – od Grenlandii począwszy, po
tereny późniejszego Petersburga.

Poznajcie miejsca, gdzie żył. Wy-
starczy wpisać w internetowej wyszuki-
warce „Wirtualne zwiedzanie Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie”.

muzeum Zamek książąt 
Pomorskich w Darłowie

zWieDzajMy WiRtUaLNie

ta firma eryk się nazywa 
Duńska firma działająca na Pomorzu Zachodnim, zainspirowana postacią
legendarnego władcy eryka Pomorskiego, zmieniła swoją nazwę. Burmistrz
Darłowa, miasta w którym urodził się eryk, złożył gratulacje i zaprosił
przedstawicieli firmy.

„Zainspirowała nas historia Eryka,
księcia pomorskiego, który urodził się
w Darłowie, króla Danii, Szwecji i Nor-
wegii. Byliśmy pod wrażeniem, jak jed-
na osoba objęła władaniem wszystkie te
regiony i – poprzez wprowadzenie cła
sundzkiego – zabezpieczyła dochód
państwowej kasy na kilka stuleci” – to
słowa Jensa-Christiana Møllera, założy-
ciela i prezesa obecnej od 2004 roku na
Pomorzu Zachodnim duńskiej firmy
BIC Electric. Od 1 lutego 2020 roku fir-
ma ta nazywa się Eryk. – Historia Eryka
jest nam bliska. My również staramy się
łączyć to, co najlepsze w kulturze Skan-
dynawii i Pomorza. Postać Eryka Po-
morskiego doskonale ten związek sym-
bolizuje – takie wypowiedzi przedsta-
wicieli firmy można znaleźć w artykule,
który ukazał się w Gazecie Wyborczej.

Fakt ten nie bez echa przeszedł 
w Darłowie, mieście, które z dumą nosi

nazwę Królewskiego Miasta właśnie na
cześć Eryka Pomorskiego.

– Z radością i wielką satysfakcją
przyjęliśmy informację o tym, że firma
BIC Electric od 1 lutego 2020 roku nazy-
wa się Eryk – napisał Arkadiusz Klimo-
wicz, burmistrz Darłowa w liście gratu-
lacyjnym skierowanym do prezesa fir-
my Eryk.

– Dla miasta, które jest dumne ze
swojej przeszłości, które buduje swoją
markę w oparciu o wydarzenia i ślady
związane z obecnością Eryka Pomor-
skiego, informacja o firmie dostrzega-
jącej wyjątkowość tego władcy 
i umieszczającej jego imię w swojej na-
zwie, to doniosła chwila – napisał bur-
mistrz. 

fakty

Darłowo to miasto, w którym urodził się i spędził ostatnie lata swojego życia król
Danii, Szwecji i Norwegii – eryk pomorski, zwany też ostatnim Wikingiem bałtyku.
Darłowo jako jedyne z miast nadmorskich może poszczycić się gotyckim Zamkiem Książąt Pomor-
skich. To prawdopodobnie w tym zamku Eryk Pomorski przed wiekami ukrył swój wielki skarb, 
a dziś stoi tu pomnik Eryka wykonany z brązu, zaprojektowany przez Konstantego Kontowskiego,
darłowskiego historyka sztuki i kustosza muzeum w Darłowie. Pomnik został odsłonięty we
wrześniu Można go obejrzeć od strony dziedzińca. Z kolei w średniowiecznym kościele Mariackim
do dziś można zobaczyć sarkofag skrywający szczątki wielkiego króla, który na przełomie XIV 
i XV wieku władał całą północną Europą.

r. NAGórski – um
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864 osoby poparło podczas
głosowania Projekt Obywa-

telski E-cmentarza. 
„Darłowski e-cmentarz”

ułatwi rodzinom i bliskim 
w odnalezieniu mogiły.

Obecnie w Darłowie mamy dwa
cmentarze: przy kościele św.

Gertrudy, zwany starym i przy ul. F.
Chopina, zwany nowym. Osobom spoza
Darłowa, a niekiedy również darłowia-
nom sprawia trudność odnalezienia
miejsca pochówku lub mogiły bliskiego
albo znajomego, szczególnie gdy nie
byli na jego pogrzebie.

Wiele miast i gmin w Polsce ma już
geodezyjny pomiar położenia grobów,
dokumentacje fotograficzną oraz spis 
z natury sporządzony według następują-
cych kryteriów: imię i nazwisko osoby
pochowanej, data urodzenia, data śmier-
ci, długość życia (wyliczana na podstawie

znanych danych), rodzaj grobu (ziemny,
murowany, piwniczny), typ grobu (poje-
dynczy, rodzinny, dziecięcy, inny np.
wojskowy), charakter grobu (tradycyjny,
nowoczesny, zniszczony), określenie
miejsc pustych na cmentarzu.

Projekt „Darłowskie e-cmentarze”
jest w trakcie realizacji (koszt to 94.333
złotych). Oprogramowanie będzie dzia-
łało w tzw. systemie bazy danych mogi-
ly.pl. Na jednym i drugim cmentarzu
zostaną zamontowane dwa infokioski,
mające połączenie ze stronami inter-
netowymi, na których będą znajdowały
się informacje dotyczące cmentarzy 
i osób tam pochowanych z aktualnymi
danymi. Ułatwi to znalezienie danego
grobu, a także osób w nim pochowa-
nych, oraz możliwości kolejnego po-
chówku w tym samym miejscu, termi-
nu kolejnej opłaty, a nawet zdjęcie po-
mnika. 

Planowany termin zakończenia
prac i przekazania do użytku to 31
sierpień 2020 r.

Powstaje „Darłowski e-cmentarz” 
Na cmentarzu 
św. Gertrudy jest pocho-
wanych około 7260

osób, a na nowym 
ponad 150.

27 lutego zmarła Eugenia 
Huzarek – polonistka 
i wychowawczyni wielu poko-
leń darłowskich maturzystów.
Swoją wiedzą i dobrocią pro-
mieniowała na wszystkich.
Silna duchem, pracowita, 
zawsze uśmiechnięta, zawsze
pomocna... taką pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci.

Eugenia Huzarek urodziła się na
Kurpiach. Maturę zdała w Wejherowie

w 1953 r. W latach 1954 – 1957 studiowa-
ła polonistykę w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Gdańsku. Jako mgr filologii
polskiej od września 1957 roku rozpo-
częła pracę w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Darłowie. Młoda absolwentka fi-
lologii polskiej i przystojny nauczyciel
fizyki Stanisław Huzarek po raz pierw-
szy spotkali się w pokoju nauczyciel-
skim ówczesnej jedenastolatki. Ślub 
kościelny wzięli 15 listopada 1958 r. 
w Stegnie, a 4 lipca 1959 r. powiedzieli
sakramentalne tak przed urzędnikiem
stanu cywilnego w Darłowie. 

Wychowankowie pani Eugenii osią-
gali liczne sukcesy w konkursach recy-

tatorskich, krasomówczych, olimpia-
dach języka polskiego na szczeblu wo-
jewódzkim i centralnym. Prowadziła
dla nich społecznie koło polonistyczne.
W roku 1972 kurator oświaty wręczył
jej nominację na profesora szkoły śred-
niej. Za wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej otrzymała m.in. Złoty
Krzyż Zasługi i Medal Edukacji Naro-
dowej. 

Pani Eugenia na emeryturze często
zasiadała w jury konkursów recytator-
skich i śpiewała w zespole „Babunie”
powstałym przy Klubie Seniora.

Po pięćdziesięciu latach przykład-
nego małżeństwa państwo Huzarkowie

– bogatsi o doświadczenia życiowe –
stanęli znowu przed urzędnikiem stanu
cywilnego i burmistrzem miasta Darło-
wa. Gospodarz miasta Arkadiusz Kli-
mowicz, odznaczył jubilatów Medalami
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, na-
danymi przez Prezydenta RP. 

Stanisław Huzarek – dyrektor Lice-
um Ogólnokształcącego w Darłowie 
w latach 1970-1975 zmarł 27 czerwca
2017 r. Eugenia Huzarek pozostawiła 
w głębokim smutku trzy córki: Małgo-
rzatę, Katarzynę, Annę oraz ich rodziny
i licznych przyjaciół.

Msza żałobna została odprawiona 
6 marca, w kościele Mariackim.

Ostatnie pożegnanie profesor 

20 marca dotarła do nas
smutna wiadomość od euro-
posła Bartosza Arłukowicza,
że po długiej i ciężkiej choro-
bie zmarł jego tata Zygmunt
Arłukowicz. To wielka strata
dla miasta Darłowa i jego
mieszkańców.

Zygmunt Arłukowicz urodził się 
7 marca 1945 roku dokładnie w dniu
zdobycia miasta Darłowa przez Armię
Czerwoną i Wojska Polskie w miejsco-
wości Ust-Kamienogorsk w Kazachsta-
nie. Po wojnie wraz z rodzicami przybył
na Ziemie Odzyskane. Tu ukończył ma-

turę i następnie Wydział Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, uzyskując tytuł ma-
gistra administracji. Pracę zawodową
rozpoczął w roku 1962 w administracji
państwowej od stanowiska referenta
poprzez sekretarza urzędu, zastępcę
naczelnika miasta i gminy, aż do na-
czelnika miasta i gminy. W roku 1970 
w Łobzie ożenił się z Danutą.

W Darłowie mieszkał od roku 1978.
W czerwcu 1982 naczelnikiem miasta 
i gminy wybrano Jana Kubińskiego, 
a jego zastępcą został Zygmunt Arłuko-
wicz. Od stycznia 1984 funkcję naczel-
nika miasta i gminy powierzono Zyg-
muntowi Arłukowiczowi. Pełnił ją do
roku 1987. Rozwój i dobro mieszkańców

Ziemi Darłowskiej zawsze leżały mu na
sercu.

Następnie został wiceprezesem
Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska, a od roku 1990 prezesem za-
rządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bał-
tyk” w Darłowie. Dzięki jego osobistym
staraniom została oddłużona darłowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk. 
W latach 1998 – 2002 był radnym Rady
Miejskiej i przewodniczący komisji bu-
dżetu i finansów. Był też członkiem
Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych w Warsza-
wie. Oprócz pracy zawodowej działał
społecznie w Towarzystwie Przyjaciół
Ziemi Darłowskiej. Zygmunt pisał wier-
sze, śpiewał i grał na gitarze przy

ognisku. Po przejściu na emeryturę 
w dalszym ciągu dzielił się swoją wie-
dzą i swymi doświadczeniami w spół-
dzielczości mieszkaniowej oraz w Ra-
dzie Nadzorczej Portu Morskiego 
w Darłowie. W roku 2015 przeniósł sie
do Szczecina. Za działalność zawodową
i publiczną Prezydent RP uhonorował
go w roku 2000 Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Z głębokim smutkiem i żalem że-
gnamy Cię zasłużony dla Ziemi darłow-
skiej Druhu. Spoczywaj w spokoju.
Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i bliskim składamy naj-
szczersze wyrazy współczucia.

leszek wAlkiewicz

pro Memoria 

Edward Ziółkowski miał 
75 lat, gdy odszedł. Wiele lat
poświęcił dla dobra tego
miasta – był przez wiele ka-
dencji radnym Miasta Darło-
wa. Rodzinie i bliskim składa-
my wyrazy współczucia. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wia-
domość, że 29 marca, po długiej i cięż-
kiej chorobie, zmarł w Darłowie wielo-
letni radny miejski – Edward Ziółkow-
ski. Urodził się 4 grudnia 1944 roku 

w Chełmnie Pomorskim, ale przez całe
życie związany był z Darłowem. Od 1994
roku, tylko z czteroletnią przerwą był
radnym Rady Miejskiej w Darłowie.
Łącznie więc w darłowskim samorzą-
dzie zasiadał 22 lata (przez sześć ka-
dencji, od 1994 roku z przerwą na lata
2006 – 2010). W kadencji 2010-2014 peł-
nił funkcję wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej. 

Swoje życie zawodowe związał ze
Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Darło-
wie, gdzie był dyspozytorem. Następnie
przeszedł do działu handlowego 
w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług

Rybackich „Kuter”. Po upadłości tego
państwowego przedsiębiorstwa zatrud-
nił się w firmie KUTER – MAR Spółka 
z o.o. w Darłowie, gdzie zajmował się
zbytem ryb i z tej spółki przeszedł na
emeryturę.

Był dobrym działaczem społecznym
– miał dobre kontakty z mieszkańcami
swojego osiedla, wsłuchiwał się w ich
problemy, a dzięki temu lepiej je roz-
wiązywał w samorządzie. 

W pracach rady szanował poglądy
innych, ale zawsze przemawiał głosem
rozsądku. Znano go z zaangażowania 
w sprawy lokalne, zawsze służył radą.

Jako były zawodnik bezustannie kibico-
wał swojej Darłovii i był członkiem
„Klubu 100” wspierających ten zasłużo-
ny dla Darłowa klub piłkarski.

Działał także społecznie w Klubie
Pionierów Ziemi Darłowskiej. Był czło-
wiekiem oddanym miastu. 

Za rzetelną pracę i działalność spo-
łeczną został wyróżniony medalami 
i odznaczeniami, m.in. Złotą Odznaką
Honorową Gryfa Zachodniopomorskie-
go za Zasługi dla Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

Edwardzie wszystkim nam będzie
Ciebie brakowało. Spoczywaj w pokoju.

Odszedł radny – Nie żyje edward ziółkowski



15WażNe spRaWy
Kwiecień 2020 r. Nr 2 (172)WiadomościWiadomości

A
by zdać sobie sprawę, jakie zagrożenia dla środowiska
niosą nam dzikie wysypiska należy najpierw wiedzieć
czego wymagamy od prawidłowego składowiska odpadów.

Nowoczesne 
= bezpieczne
Nowoczesne składowisko odpadów jest obiektem budowlanym

zlokalizowanym i urządzonym zgodnie z restrykcyjnymi przepisami
prawa, przeznaczonym do gromadzenia odpadów. Od takiego obiek-
tu wymaga się maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego
oddziaływania na otoczenie. 

Dzikie wysypiska są to miejsca niezabezpieczone i nieprzystoso-
wane do składowania odpadów, stanowiące szczególne niebezpie-
czeństwo dla środowiska i człowieka. Również zakopywanie i topie-
nie odpadów to wysoce niewłaściwe postępowanie. Na wszystkich
nielegalnych wysypiskach wyciekające z nich substancje swobodnie
przedostają się do gleby, wody i powietrza zanieczyszczając je.

Dzikie wysypiska 
= trucizna
Dzikie wysypiska odpadów zanieczyszczają chemicznie i mikro-

biologiczne wody powierzchniowe i podziemne. Metale ciężkie, zu-
żyte baterie, farby, oleje samochodowe, leki, środki ochrony roślin,
padlina, azbest i inne trucizny zanieczyszczają wody, gleby i powiet-
rze. Giną rośliny, owady i zwierzęta, chorują i trują się ludzie. Rtęć,
arsen, kadm, ołów kumulują się w ludzkich nerkach wątrobie, móz-
gu i nie usuną ich żadne lekarstwa. Ci co wyrzucają śmieci i odpady
w miejscach do tego nie wyznaczonych to truciciele ludzi, zwierząt 
i środowiska. Należy takie zachowania tępić i piętnować.

selekcja to obowiązek
Każdy mieszkaniec miasta Darłowa, a także osoby przebywające

na jego terenie są zobowiązane do utrzymywania czystości i porząd-
ku oraz segregacji odpadów. Mówią o tym stosowne ustawy, uchwały
i regulaminy. Tam, gdzie są wytwarzane odpady należy prowadzić
ich selektywną zbiórkę. 

Wszelkie posegregowane odpady w Darłowie przyj-
muje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., zwanym dalej
PSZOK. Udziela on również wszelkich informacji 
o pracy PSZOK, terminach, cenach za usługi pod nu-
merem telefonu: (94) 314-26-11. 

Odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, makulatura,
bioodpady) – w każdej ilości odbierane są spod nieruchomości raz na
dwa tygodnie. 

Kierunek pszOK
Ale co zrobić z tymi, których nie możemy wrzucić ani do pojem-

nika na odpady komunalne, ani do worów z segregacją– takich jak:
sprzęt AGD, zabawki, meble, opakowania po lekach, baterie, odpady
poremontowe – Odpady tego typu należy zawieźć na PSZOK-przy ul.
Chopina 61, czynny we wtorki i soboty, w godzinach od 8:00 do 16:00.

PSZOK odbiera odpady zebrane w sposób selektywny. Można tam
oddać miedzy innymi: 

– w każdej ilości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prze-
terminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne z grupy
odpadów komunalnych, papier, tworzywa sztuczne, szkło, me-
tale i złom, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpa-
dy, odpady zielone, 

– bezpłatnie w ilości: do 3 m³ rocznie budownictwo jednorodzin-

ne/ do 2,5 m³ na lokal w nieruchomościach wielolokalowych 
– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– bezpłatnie 4 sztuki rocznie– zużyte opony, 
– bezpłatnie do 3 m³ rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 

2,5 m³ na lokal w nieruchomościach wielolokalowych – odpady
budowlane i rozbiórkowe.

Widzisz – powiadom!
Za naruszanie przepisów związanych z ochroną środowiska ist-

nieje cały katalog kar, ale kary nie wrócą zdrowia nam i naszym bli-
skim. Prosimy wszystkich mieszkańców i osoby będące świadkami 
w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach 
o niezwłocznie poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałej sytua-
cji (tel. 94 3143497). Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfi-
kujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe,
itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz
precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Jednocześnie
uprzedzamy, że w niektórych miejscach będą montowane przenośne

kamery dokumentujące pozbywanie się odpadów w sposób niedo-
zwolony. 

Drodzy Darłowianie! Prosimy i apelujemy!
razem walczmy z tymi, co nas trują
wyrzucanymi śmieciami w miejscach 
do tego nie przeznaczonych.

Informacje o dzikich wysypiskach trafiają do MPGK, które sprzą-
ta i usuwa znajdujące się tam śmieci. Oczywiście Miasto musi za tę
usługę zapłacić, a idzie to z naszych wspólnych pieniędzy, czyli tych
które wpłacane są do systemu gospodarowania odpadami przez
mieszkańców. Ma to także wpływ na cenę odbieranych odpadów.

Pełnymi informacjami w Darłowie na temat gospodarki odpada-
mi dysponują pracownicy referatu gospodarki odpadami urzędujący
w ratuszu w pokoju nr 4, telefon 94 3142223 wew. 231.

l. wAlkiewicz

Dzikie wysypiska to problem
nie tylko Darłowa 
W wielu miejscach Darłowa i Darłówka, często w rowach przydrożnych, parkach, 
na wydmach znajdujemy dzikie wysypiska i nielegalnie składowane odpady. 
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28 lutego, w „Poczekalni
Kultura”, w byłym Dworcu

Kolejowym w Darłowie 
odbył się wernisaż pokonkur-

sowej wystawy Darłowo 
– Ustka w Fotografii. 

Po otwarciu wystawy wręczono
laureatom II edycji konkursu na-

grody. Zasadą konkursu skierowanego do
wszystkich miłośników fotografii jest
koniczność wykonywania fotografii
Ustki przez mieszkańców Darłowa i foto-
grafii Darłowa przez Ustczan. Organiza-
torami konkursu i prezentacją prac zaj-
mują się na przemian Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Darłowskiej i Towarzy-
stwo Przyjaciół Ustki, przy współpracy 
z Darłowskim Ośrodkiem Kultury im. L.
Tyrmanda i Domem Kultury w Ustce.
Patronat nad konkursem objął Arkadiusz
Klimowicz – Burmistrz Miasta Darłowo.

Jury konkursu pierwszą nagrodę 
w kwocie 900 zł przyznało Waldemaro-

wi Janiszewskiemu z Ustki za zdjęcie
zatytułowane „Potop”. Drugą nagrodę,
w kwocie 700 zł, otrzymała fotografia
zatytułowana „Sztorm”, wykonana
przez Jolantę Bagińską z Ustki. Trzecią
nagrodę w kwocie 500 zł otrzymało
zdjęcie czarnobiałe, nadesłane przez
Agnieszkę Szołtysik z Ustki, zatytuło-
wane „Darłowskie Bruki”. Nagrodę Bur-
mistrza Miasta Darłowa w kwocie 500
zł dostało zdjęcie zatytułowane „Latar-
nia”, wykonane przez Jolantę Bagińską 
z Ustki. W dziale reportaże przyznano
dwie równorzędne nagrody po 500 zł.
Przyznano je Danielowi Frączowi z Dar-
łowa za fotoreportaż „Teledysk Tede”,
wykonany na usteckiej plaży i Elżbiecie
Moralewicz z Ustki za trzy zdjęciowy
fotoreportaż obejmujący: krzyż, park 
i zamek w Darłowie. Nagrodę dla Elżbie-
ty Moralewicz ufundował Dom Kultury
w Ustce, a dla Daniela Frącza Darłowski
Ośrodek Kultury im. L. Tyrmanda. 

Wystawę można było oglądać do
końca marca.

Wernisaż pokonkursowej wystawy 

DaRłOWO – UstKa W fOtOGRafii 

P
rzypomnijmy. Podczas tego-
rocznego Finału, 12 stycznia
2020, w Darłowie zebrano do

puszek i online rekordową sumę prawie
72 tysięcy złotych. W tym roku fundacja
pod hasłem „Wiatr w żagle” zbierała
pieniądze na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń medycznych dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci.

Tegoroczny darłowski 28. Finał
WOŚP odbywał się w sali sportowej Ze-
społu Szkół im. S. Żeromskiego. Tam na
scenie już od godziny 13 dawały czadu
miejscowe zespoły muzyczne i wokaliści
oraz inne wraz ze znanymi raperami.

Kolejno na scenie występowały
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Ery-
ka Pomorskiego; 13 i Przyjaciele; Ma-
rek Wysocki; Kiler X esdeka; Niezbęd-
ny Balast; Nicola Radomska; Patrycja
Woszczyna; Dandes; Naledii, czyli Na-
talia Wójcik oraz FANKA. Największy
aplauz miał raper B.R.O – Next Level
czyli Jakub Birecki. W przerwach po-
między występami trwały licytacje ga-

dżetów WOŚP i voucherów. Sporo ich
przekazali sponsorzy Agnieszka i Le-
szek Klin, Hotele nadmorskie i inni. 
Z werwą licytacje prowadził Andrzej
Protasewicz – wicestarosta powiatu
sławieńskiego.

Przez cały czas kręciło się koło fortu-
ny nagradzając każdego uczestnika lote-
rii fantowej. Wszyscy chętni za niewielki
datek mogli sobie zrobić fotę z Jurkiem
Owsiakiem na tle Bałtyku w studiu Pat-

rycji Walków, albo zrobić sobie makijaż
w zamian za datek na orkiestrę. Sporym
powodzeniem cieszył się pokaz sprzętu
wojskowego przygotowany przez Ru-
gium Legion ASG Darłowo. Na medal
spisały się darłowskie sztaby: SP NR 3,
Janusza Resil (ZS), Arkadiusza Płócienni-
ka (ZSM), SP im. Lotnikow Morskich. Ak-

tualne rezultaty zbiórek i towarzyszą-
cych działań prezentowano na bieżąco
na wielkim ekranie.

Jurek Owsiak zaprosił do Warszawy
Kompanię Honorową uczniów Zespołu
Szkół Morskich. Kilkukrotnie pokazy-
wano ją na ekranach TVN. Zobaczyła
ich cała Polska i zagranica, a salut pod-

czas odgrywania Hymnu Australii zo-
stanie w kronikach WOŚP.

Perfekcyjnie dyrygował całą imprezą
WOŚP, prowadził swoją urodzinową
zbiórkę online na rzecz WOŚP oraz kon-
feransjerkę Daniel Frącz – Bonzay. Fina-
łem o godzinie 20 było światełko do nieba.

FOt. artur WejnerOWski

podsumowanie 28. Finału WoŚp
na początku marca, w hali sportowej przy Zespole szkół im. stefana Żeromskiego, odbyło się podsumowanie 28. darłowskiego finału
WOŚP. Podczas uroczystego spotkania arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa podziękował osobiście wszystkim wolontariuszom
wręczając gratulacje i specjalnie wyprodukowany na tę okazję kubeczek z mostem im. WOŚP i jurkiem Owsiakiem.

Od serca

Bez przeliczenia obcej
waluty zebrano 

74 811 złotych, 
w tym zbiórka online 

Daniela Frącza 10 750 zł
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targowisko
tymczasem 
Decyzją Arkadiusza Klimowicza,

burmistrza Darłowa, tymcza-
sowe targowisko będzie otwarte rów-
nież w piątek – 10 kwietnia.

We wtorek, 7 kwietnia, targowisko
zostało otwarte na próbę, przy zacho-
waniu ogólnie obowiązujących zasad
ostrożności. Kupno i sprzedaż muszą
się odbywać w maseczkach, rękawicz-
kach i w żadnym wypadku nie mogą się
tworzyć jakikolwiek skupiska ludzkie. 

Przypominamy o stosowanie się do
zaleceń związanych z zachowaniem
dystansu 2 metrów, a także maseczkach
i rękawiczkach ochronnych. Porządku
będzie pilnować Straż Miejska, która za
nie przestrzeganie ogólnie obowiązują-
cych przepisów może wymierzyć sto-
sowny mandat.

Wtrosce o zdrowie Wasze i na-
sze KOI Kollektive przygoto-

wało zestaw nieodpłatnych oznakowań
pomocy sąsiedzkiej, placów zabaw dla
dzieci, siłowni zewnętrznych, boisk,
skateparków, przestrzeni wolnych pod
organizację ognisk. Przekazujemy to
nieodpłatnie, z prawem wykorzysta-
nia, gdzie się da... wszystkim tym, któ-
rzy chcą skorzystać z tego w przestrze-
niach, w których żyją, przebywają, ob-
cują. 

Wystarczy pobrać, wydrukować we
własnym zakresie i umieścić w prze-
strzeni: klatce schodowej, drzwiach
domu, ogrodzeniu placu zabaw itp. 

Tak naprawdę wszystko zależy od
nas... a cała ta walka ma za zadanie od-
ciąć łańcuch koronowirusa by go prze-
rwać. Więc kto jak kto – ale to właśnie
my mamy na to wpływ największy.
Sami możemy dopomóc a nie wymaga
to od nas ani kontaktu z drugim czło-
wiekiem, ani specjalnych zgód. Tam,
gdzie uznamy, że mogą gromadzić się
ludzie – po prostu zamieśćmy. Być
może przyczynimy się do tego, że nim
ktoś skorzysta – dwa razy pomyśli. Na
końcu i tak podejmie własną, niezależ-
ną i wolną decyzję. 

Koronotariat nie kosztuje, nie nara-
ża a... może działać. 

Materiały są przydatne dla np. za-

rządców budynków, właścicieli placów
zabaw, spółdzielni mieszkaniowych,
deweloperów, działkowiczów i każdego
z nas. 

Bierzcie i działajcie
Pliki do pobrania: 
https://drive.google.com/open?id=1
gvhKVLoXDWzaBdmVcDIK3wG59w
siFMkg
To się nazywa akcja dla POLSKI!!!

Era BOHatEra: akcja dla nas wszystkich 

DaRMOWe GRafiKi 
DLa pOLsKi

Do Darłowa dotarł list 
od prezydenta Związku Miast

Bałtyckich (UBC), który 
dotyczy sytuacji w regionie 

w związku z pandemią koro-
nawirusa.

– Chociaż musimy zostać w domu,
trzymamy się razem, co wydaje się te-
raz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześ-
niej – napisał Mantas Jurgutis, prezy-
dent Związku Miast Bałtyckich, organi-
zacji do której należy również miasto
Darłowo.

– Wybuch epidemii koronawirusa
radykalnie zmienił nasze życie. Głęboko
uderzyło to w nasze rodziny, społeczeń-
stwa, gospodarki i codzienne życie 
w miastach. To czas, w którym jedność,
aktywne obywatelstwo i przywództwo
w zmianach są kluczowymi wartościa-
mi torującymi drogę do lepszego jutra 
– napisał Mantas Jurgutis i podkreślił,
że wszyscy członkowie UBC dzielą się
doświadczeniami w walce z koronawi-
rusem. Przykładem mogą tu być orga-
nizowane zdalnie wideokonferencje 
z udziałem przedstawicieli miast bał-

tyckich, podczas których każdy może
poznać metody stosowane w innych
krajach.

Jak ta historia zostanie zapamięta-
na? To zależy od nas – podkreśla autor
listu i dodaje: „W tych niepewnych
czasach, jako sieć, powinniśmy nie tyl-
ko chronić naszych obywateli 
i wzmacniać systemy medyczne, ale
także starać się przygotować nasze
miasta i UBC na czas po kryzysie. Kon-
sekwencje Covid-19 będą bardzo wi-
doczne w gospodarce i życiu codzien-
nym, dlatego my jako UBC powinniśmy

inwestować nasze zasoby w wymianę
dobrych praktyk we współpracy euro-
pejskiej, budować potencjał naszych
pracowników i szukać rozwiązań tech-
nologicznych, które zamieniłyby kry-
zys w nowe możliwości.

– Chcę wyrazić moje poparcie dla
was wszystkich i waszych zespołów
walczących każdego dnia na linii frontu
tej bitwy z niewidzialnym wrogiem. Bę-
dąc razem jesteśmy silniejsi! – zakoń-
czył Mantas Jurugutis.

r. NAGórski 

Będąc razem jesteśmy 
silniejsi

Wyjątkowy przebieg
miała ostatnia sesja rady
miejskiej w Darłowie.
radni podejmowali
decyzje zdalnie. 

W
związku z rozwijającą
się sytuacją epidemiczną
w kraju darłowski samo-

rząd postanowił skorzystać z nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych.
Zwołując sesję Rady Miejskiej zaplano-
waną na 26 marca 2020 kierowano się
stanowiskiem wojewody zachodniopo-
morskiego, który poinformował, że „nie
ma przeszkód, by radni podejmowali
decyzje w postaci aktów prawa miej-
scowego z wykorzystaniem elektro-
nicznego systemu umożliwiającego
zdalne podejmowanie uchwał”. 

W sali posiedzeń darłowskiego ratu-
sza obecny był Czesław Woźniak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Darłowie,
który wykorzystując jeden z komunika-
torów wideo połączył się z radnymi 
i burmistrzem miasta. Porządek obrad 
i wyniki głosowań wyświetlane były na
ekranie ustawionym w sali posiedzeń.
Transmisja tak jak zawsze odbywała się

za pośrednictwem strony internetowej.
Głosowania odbywały się z wykorzysta-
niem systemu posiedzenia.pl, tego 
samego który używany jest podczas sta-
cjonarnych posiedzeń. Czwartkowa ses-
ja przebiegała bez poważniejszych za-
kłóceń. Radni przyjęli m.in. uchwałę 
o zmianach stawek za zajęcie pasa dro-
gowego. Obniżono do 10 złotych stawkę
pod obiekty i urządzenia infrastruktury
gazowej. Dzięki temu Zakład Gazowni-
czy przyspieszy plany rozbudowy sieci
gazowej w Darłowie. Obniżce uległa też
np. stawka za zajęcie pasa drogowego
pod reklamę. Zgodnie z decyzją radnych
w Darłowie kontynuowany będzie też
program zwiększania dostępności do
rehabilitacji wśród darłowskich senio-
rów 60+. Na ten program w latach 2020-
2021 miasto przeznaczy łącznie 100 ty-
sięcy złotych. Dzięki niemu seniorzy
spełniający kryteria będą mogli korzys-
tać bezpłatnie m.in. z zabiegów takich
jak krioterapia, laser, ultradźwięki.

Sesja na odległość
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