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Przy ul. Króla Eryka Pomor-
skiego powstaną nowe bloki

ze 118 mieszkaniami

J
ak przekazał burmistrz Darłowa 
– Arkadiusz Klimowicz, firma

PROBUD uzyskała niezbędne pozwole-
nia administracyjne i niebawem roz-
pocznie budowę dwóch budynków wie-
lorodzinnych z łącznie 118 mieszkania-
mi. To dobra wiadomość szczególnie
dla mieszkańców Darłowa, z myślą 
o których realizowana jest przy ul. Kró-
la Eryka Pomorskiego inwestycja na
działkach nabytych od Miasta przez in-
westora z Radomska w drodze przetar-
gu.

Projekt architektoniczny nowych

bloków został opracowany z myślą 
o mieszkańcach – wraz z wzniesieniem
budynków przewidziane jest zbudowa-
nie parkingów i licznych elementów
tzw. małej infrastruktury przyjaznej
mieszkańcom, zaś w samych blokach
znajdą się udogodnienia dla lokatorów,
takie jak np. windy.

To nie pierwsza inwestycja firmy
PROBUD Jarosława Dąbrowskiego 
w Darłowie – działająca od 1992 r. firma
zrealizowała już deweloperski projekt
„Baltic Korona” w Darłówku Wschod-
nim przy ul. Północnej, wskutek której
powstało w dwóch etapach ok. 300
mieszkań.

Prywatna inwestycja ma zostać
zrealizowana za ok. dwa lata.

Nowe bloki mieszkalne 

W całej Polsce trwa akcja szczepień
przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdro-
wia informuje, że szczepienia to naj-
skuteczniejsza broń w walce z ciężkim
przebiegiem choroby oraz śmiercią.
Wszystkie osoby, które są pełnoletnie 
z zachowaniem odstępu 5 miesięcy od
ukończenia pełnego cyklu szczepienia
przeciw COVID-19 (w przypadku jedno-
dawkowego preparatu J&J – 2 miesięcy),
mogą przyjąć dawkę przypominającą,
tzw. boostera. Przyjął ją  już Arkadiusz
Klimowicz, burmistrz Darłowa, który
poinformował o tym fakcie na swoim
facebookowym profilu.

– Ci, którzy mogą niech się szczepią.
Jestem zdecydowanym zwolennikiem
szczepień przeciw COVID-19. I mocno do
nich wszystkich, którzy mogą się szcze-
pić, namawiam! Namawiam jako osoba
prywatna, ale i jako burmistrz miasta
Darłowa – napisał w jednym z komenta-
rzy pod postem Arkadiusz Klimowicz.

„Obostrzenia dla osób 
niezaszczepionych powinny
być ostrzejsze”.

– Moim zdaniem należy zrobić to, co
w innych sąsiednich krajach, np. uak-
tywnić certyfikaty covidowe. Wymagać
ich przy wejściu do kina, restauracji,
baru czy do galerii handlowych. Gdyby
Polacy wiedzieli, że żeby pójść do kina
czy zrobić zakupy w galerii, muszą po-
kazać certyfikat szczepień lub aktualny
48-godzinny test wykonany na swój
koszt, to myślę, że od razu ustawiłyby
się kolejki do szczepień – mówi bur-
mistrz.

Do tych, którzy twierdzą, że szcze-
pienia to ograniczanie ich wolności
mówi: 

– To nieporozumienie, ponieważ
moja wolność kończy się tam, gdzie jest
bezpieczeństwo drugiego człowieka.
Moja wolność nie może narażać drugie-
go człowieka na niebezpieczeństwo. To
jest elementarna sprawa. Wolność nie
może być anarchią.

(więcej o szczepieniach w na str. 2)

Burmistrz Darłowa: szczepmy się! W Darłowie 

61,24%
mieszkańców jest już 
w pełni zaszczepionych
przeciw COVID-19.

Na placu budowy rozpoczęły się wstępne prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

Burmistrz Arkadiusz Klimowicz 19 stycznia przyjął dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19.
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Uczniowie klas ósmych Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego
brali udział w lekcjach wiedzy o społe-
czeństwie z wykorzystaniem komiksu
„Paneuropa vs COVID-19” wydanego 
z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego au-
torami są Tomasz Piątkowski, Wojciech
Stefaniec i Rafał Szłapa. 

Uczniowie zapoznali się z treścią
publikacji, która przeniosła ich na pole
równoległych zmagań z atakującym
ludzkość wirusem COVID-19. Bohate-

rowie Paneuropy wyruszyli na pomoc
swym rodakom. Komiks stał się inspi-
racją do rozmowy z młodzieżą na te-
mat konieczności współpracy i solidar-
ności całej Europy w walce z pandemią
i innymi problemami współczesnego
świata. 

Ciekawym i regionalnym motywem
w komiksie były wydarzenia rozgrywa-
jące się w Darłowie – na Zamku Książąt
Pomorskich oraz postać króla Eryka
Pomorskiego. (SP 3)

Współpraca jest konieczna WiadomościWiadomości

Wydawca:

Miasto Darłowo, Biuro Promocji 

i Komunikacji Społecznej 

plac Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo

Redakcja:

Beso-Media

Artur Wejnerowski, 

Dawid Jasiewicz

wd@darlowo.pl 

Ponad 8 300 mieszkańców Darłowa zaszczepiło się 
przeciwko COVID-19

Ponad 63,5% mieszkańców Darłowa roz-
poczęło swój cykl szczepienny, 
zaś ok. 61,2%, 8313 darłowiaków, jest
już w pełni zaszczepiona przeciwko
COVID-19 – wynika z danych rządowych
opublikowanych 19 stycznia. Jeżeli
jeszcze tego nie zrobiłeś, apelujemy po
raz kolejny – zaszczep się i ochroń siebie
od ciężkiego przebiegu choroby wywo-
łanej koronawirusem. 

Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 32 (punkt nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej) pracuje aktualnie 3 dni w tygodniu – w poniedziałki
i środy (8:30-14:00) oraz w piątki (10:00-17:00). Obsługu-
jemy realizację zarówno I, II, jak i III (przypominających)
dawek. Oferujemy preparaty firm Pfizer (dwudawkowy)
oraz Johnson&Johnson (jednodawkowy).

Szczepienia przeciwko COVID-19 
Szpital Powiatowy w Sławnie realizuje:

– w poniedziałki – godz. 8:30-14:00,
– w środy – godz. 8:30-14:00,
– w piątki – godz. 10:00-17:00.

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem szcze-
pień, cały czas obowiązuje rejestracja terminów na szcze-
pienia w darłowskim punkcie szczepień. Można to zrobić aż
na 5 sposobów:

1. Zalecana forma – rozmowa telefoniczna z konsul-
tantem na ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii – 989. Do
zapisu wystarczy PESEL i numer telefonu, na który otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szcze-
pienie. W ten sposób można również zarejestrować swoich
dziadków czy rodziców.

2. Rejestracja za pośrednictwem udostępnionej przez
Urząd Miejski w Darłowie infolinii działającej w godz. 8:30
– 14:00 od poniedziałku do piątku: 881 567 764.

3. Rezerwacja terminu przez internet – za pośrednic-
twem e-Rejestracji dostępnej na www.pacjent.gov.pl.
System zaproponuje dostępne terminy w punktach szcze-
pień, które znajdują się blisko podanego adresu. Jeśli żaden
z nich nie będzie pasował, można skorzystać z dostępnej
wyszukiwarki i wskazać dogodną datę i lokalizację. Po do-
konaniu rezerwacji przyjdzie powiadomienie SMS.

4. Wysłanie SMS na numer 664 908 556 lub 880 333
333 o treści: „SzczepimySie”.

5. Rejestracja poprzez aplikację „MojeIKP”, którą po-
bierzesz bezpłatnie na swój telefon.

Prosimy o wybieranie jedynie ww. form rejestracji 
– przybycie do punktu w celu umówienia wizyty utrudnia
pracę personelu szczepiącego.

Obecnie każda osoba 18+ może zaszczepić się dawką
przypominającą po 5 miesiącach, jeśli szczepienia w cyklu
podstawowym realizowane były preparatem firmy Mo-
derna, Pfizer lub AstraZeneka. Natomiast w przypadku
szczepień jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson,
e-skierowanie na szczepienie przypominające dostępne jest
po 2 miesiącach od pierwszego szczepienia.

Co ważne, od lutego 2022 r. ważność Unijnych Cer-
tyfikatów COVID (UCC) zostanie skrócona do 270 dni. 
Dotyczy to także certyfikatów wystawionych przed 
1 lutego 2022 r., kiedy zaczną obowiązywać zmiany.

Szczegóły na 
www.darlowo.pl/szczepimy

Od 18 stycznia 2022 r. w Punkcie Szcze-
pień Powszechnych przeciwko COVID-19
(punkt nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej – ul. M. C. Skłodowskiej 32 
w Darłowie), każda pełnoletnia osoba
może bezpłatnie, bez wcześniejszej re-
jestracji oraz bez skierowania zaszczepić
się przeciwko grypie. 

Szczepienia przeciwko grypie realizowane przez
Szpital Powiatowy w Sławnie odbywają się w ponie-
działki i środy (godz. 8:30-14:00) oraz w piątki (godz.
10:00-17:00) w punkcie szczepień przeciwko COVID-19
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32.

Udając się na szczepienie, należy zabrać ze sobą do-
kument tożsamości.

Czym jest grypa?
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez

wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub
przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wy-
nosi 1-4 dni. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg
oddechowych, w których się namnażają. W konsekwencji
powodują ich zniszczenie, co z kolei ułatwia rozwój infekcji
bakteryjnych. Objawy grypy są podobne do wielu innych
ostrych chorób infekcyjnych i są zarówno miejscowe (kaszel,
ból gardła, katar) oraz w postaci nagłej, wysokiej gorączki
powyżej 38oC, dreszczy, bóli mięśniowo-stawowych, bólów

głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku
łaknienia, nudności i wymiotów. Powodem ciężkiego prze-
biegu grypy są powikłania pogrypowe, m.in. zapalenie płuc
i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia
sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób prze-
wlekłych, powikłania neurologiczne.

Nabycie odporności po szczepieniu następuje po ok. 
2 tygodniach od zaszczepienia i utrzymuje się 6-12 miesięcy.

Zapraszamy do darłowskiego punktu szczepień, 
którego personel udzieli wszelkich szczegółowych infor-
macji.

Szczegóły na 
www.darlowo.pl/szczepimy/grypa

W Darłowie zaszczepisz się teraz także na grypę

Komiksy dostępne są m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie.
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Pod koniec 2021 roku w ratuszu od-
było się spotkanie robocze pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Darłowie
oraz jednostek organizacyjnych miasta
zaangażowanych w opracowywanie
projektów zgłaszanych przez darłowski
samorząd do „Polskiego Ładu” – Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych, będą-
cego nową formą wsparcia inwestycji
realizowanych przez samorządy, który
ma wesprzeć rozwój przedsiębiorstw 
i poprawić warunki życia Polaków. Pro-
gram realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

W wyniki dyskusji i analizy przepro-
wadzonej pod przewodnictwem bur-
mistrza Arkadiusza Klimowicza do dal-
szych prac zostało skierowanych 5 pro-
jektów inwestycyjnych:

– budowa nowej magistrali wodo-
ciągowej (koszt ok. 5 mln zł),

– uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych w Darłówku Wsch. (nad „Patel-
nią”) w wodę, kanalizację i deszczówkę
(ok. 12 mln zł),

– budowa nowego mostu drogowego
przez rz. Grabową do Darłówka Zachod-
niego (ok. 20 mln zł).

– modernizacja budynku byłego

przedszkola przy Zamku Książąt 
Pomorskich na potrzeby Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej im. Agnieszki Osiec-
kiej z zagospodarowaniem otoczenia
(ok. 5 mln zł),

– rewitalizacja podwórek na zaple-
czu kamienic ul. Powstańców Warszaw-
skich, między ul. Podzamcze a ul. Krót-
ką (ok. 2 mln zł). 

Burmistrz Darłowa przekazał, że
pozostałe projekty – m.in. budowa hali
sportowej czy „uzbrojenie” ul. Nadmor-
skiej – będą realizowane bezpośrednio
ze środków budżetowych miasta.

Kolejne pomysły na inwestycje 
W ramach „Polskiego Ładu” samorząd darłowski zamierza złożyć projekty inwestycyjne warte około 50 mln złotych

Dobra wiadomość dla odbiorców
ciepła systemowego w Darło-

wie! Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej, pomimo drastycznego
wzrostu cen gazu, nie wprowadza i nie
przewiduje w najbliższym czasie pod-
wyżki stawek opłat za ciepło. Utrzy-
manie cen na dotychczasowym pozio-
mie było możliwe między innymi dzię-
ki podjętym wcześniej staraniom 
i decyzjom dotyczącym zakupu gazu.

Ogłoszone 17 grudnia podwyżki
cen energii elektrycznej i gazu znacz-
nie przekroczyły wcześniejsze prze-
widywania. Sprawiły jednocześnie, że
w górę poszły prognozy inflacji, 
a wraz z nimi przewidywane podwyż-
ki stóp procentowych. Wyższe stopy
procentowe oznaczają natomiast wy-
ższe raty kredytów.

Nasza usługa jest usługą komple-
ksową. Opłaty za ciepło uwzględniają

wszystkie koszty związane z wytworze-
niem i dostawą ciepła! W przeciwień-
stwie do odbiorców, którzy zrezygno-
wali z usługi MPEC na rzecz własnych
kotłowni, odbiorcy naszego ciepła nie
ponoszą kosztów wynikających ze spłat
kredytów zaciągniętych na ich budowę
„koszty te rosną drastycznie wraz ze
wzrostem inflacji”, ale nie są wliczane
przez zarządców do kosztów ogrzewa-
nia. Ujmowane są w innych rozlicze-

niach jako „fundusz remontowy 
– zmiana źródła ciepła”.

Nadużyciem słownym, sugerującym
uzyskanie oszczędności na ogrzewaniu
po wybudowaniu kotłowni, jest nazy-
wanie „kosztami ogrzewania” wyłącz-
nie kosztów zakupu gazu (w rozliczeniu
rocznym, w pozycji pozostałych kosz-
tów ogrzewania figuruje kwota 0,00zł).
Nie zmienia to faktu, że koszty związa-
ne z eksploatacją – niezależnie jak zo-

staną nazwane, w którym rozliczeniu 
i w jakiej pozycji zostaną rozliczone 
– są kosztami ogrzewania i mieszkańcy
za nie płacą. 

Z analizy rozliczeń poprzedniego
sezonu grzewczego wynika, że nawet
jeśli do kosztów zakupu gazu dodamy
tylko spłaty kredytu zaciągniętego 
na budowę własnej kotłowni, koszt
ogrzania 1 mkw. w budynkach ogrze-
wanych przez MPEC był porównywal-
ny, a w niektórych przypadkach niższy
niż w budynkach z własną kotłownią.

A gdzie pozostałe koszty?
Zapytaj i sprawdź zanim podejmiesz

decyzję o wyborze sposobu ogrzewania.

Ciepło z MPEC-u nie będzie droższe

W Darłowie, według stanu na dzień 
1 stycznia 2022, mieszka 12825 osób (6744
kobiet oraz 6081 mężczyzn). Rok temu
było ich 13120 (dane wg biura UM). 

Liczba stałych mieszkańców w po-
równaniu do roku ubiegłego spadła 
o 295 osób. Główną przyczyną takiego
stanu rzeczy jest odpływ ludzi młodych
do dużych miast i ujemny przyrost na-

turalny. Na 100 mężczyzn w Darłowie
przypada 111 kobiet.

Liczba dzieci w wieku żłobkowym 
i przedszkolnym, czyli do 5 lat włącznie,
wynosi 581, w tym 302 chłopców. Ogó-
łem mamy 95 sześciolatków, w tym 51
dziewczynek. Liczba dzieci i młodzieży
w wieku od lat siedmiu do 18. włącznie
wynosi 1575, w tym 822 chłopców. 

W wieku produkcyjnym mieszka w Dar-
łowie 3745 panów (od 19 do 65 lat) oraz
3324 pań (od 19 do 60 lat). W wieku eme-
rytalnym, w Darłowie mieszka 1052
mężczyzn (powyżej 65. roku życia) i 2238
kobiet (powyżej 60. roku życia).

55,12% mieszkańców Darłowa jest 
w wieku produkcyjnym, 17,55% w wieku
przedprodukcyjnym, a 25,65% miesz-
kańców jest w wieku poprodukcyjnym.

W 2021 roku zmarło w Darłowie 212
osób.

Darłowo – teraźniejszość 

21 maja 2022 roku – 710. rocznica II lokacji miasta
Darłowa. 

1352 rok – 670 lat temu książę Bogusław V wraz 
z braćmi kupił za 1500 grzywien od Elżbiety Behr i jej
syna młyn i wyspę pod budowę swej rezydencji, czyli
Zamku Książąt Pomorskich.  

1372 rok – 650 lat temu w Darłowie na zamku do-
szło do zjazdu książąt pomorskich. Udział wzięli 
Bogusław V, Warcisław VI, Bogusław VI, Warcisław V. 
W obecności trzech stanów: rycerstwa, duchowień-
stwa i mieszczaństwa, zobowiązali się do zachowania
na terenie księstwa wołogoskiego dotychczasowych
przywilejów stanowych. Zatwierdzili również podział
księstwa na dzielnicę słupska i wołogoską.

1412 rok – 610 lat temu Darłowo powtórnie zosta-
ło pełnoprawnym członkiem Hanzy. Miasto repre-
zentował na zjeździe w Lubece burmistrz Henryk 
Ketelicz.

1347 r., 9 lipca – 675 lat temu Bogusław V przyjął
w Darłowie hołd lenny Święców. 

1472 rok – 550 lat temu Darłowo, Sławno, Słupsk 
i Białogard zawarły układ na okres 20 lat dla obrony
szlaków handlowych przed rozbójnikami. 

1497 r., 24 sierpnia – 525 lat temu zmarła księżna
Zofia, spadkobierczyni skarbów króla Eryka Pomor-
skiego.

1502 rok – 520 lat temu dokonano powtórnego
poświęcenia kościoła pw. św. Jerzego. 

1522 r. – 500 lat temu biskup kamieński Erazm
Manteufel potwierdza radzie miasta Darłowa patro-
nat nad kościołem Mariackim. 

1602 r., czerwiec – 410 lat temu książę Kazimierz
VII zrezygnował z biskupstwa kamieńskiego na rzecz
Franciszka I i przenosi się do Darłowa. 

1622 r., 31 października – 400 lat temu, po śmieci
księcia Ulryka darłowskiego jego ziemie objął Bogu-
sław XIV i ogłosił się tytularnym biskupem kamień-
skim.

1722 r., 2 lipca – 300 lat temu spalił się dawny go-
tycki ratusz miejski, kościół i 94 budynki. Po przebu-
dowie hali targowej siedziba RM stał się obecny bu-
dynek ratusza.

1732 r. – 290 lat temu miasto odrestaurowało Bra-
mę Wysoką.

1772 r. – 250 lat temu miasto odbudowało znisz-
czony w czasie wojny siedmioletniej port i na nowo
zbudowało stocznię. 

1892 r. – 130 lat temu wybudowano w Darłowie
pierwszą salę gimnastyczną, przy ul. Ratuszowej (ist-
niejącą do dziś).

1922 r. – 100 lat temu otwarto  zimową szkołę 
rolniczą i poświęcono trzy nowe staliwne dzwony 
w Mariackim kościele.

1947 r. – 75 lat temu założono w Darłowie oddział
Związku Sportowego Towarzystwa Wędkarskiego.

1947 r., kwiecień – 75 lat temu – powstało koło
PZŁ – „Odyniec”.

1947 r., lipiec – 75 lat temu – założono PSS „Kot-
wicę”. 

1947 r. – 75 lat temu – powstało Państwowe Gim-
nazjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej.

1947 r., 31 października – 75 lat temu – otwarto
Bibliotekę Publiczną.

1952 r., 1 stycznia – 70 lat temu – rozpoczęło dzia-
łalność PP i UR „Kuter”.

1962 r. – 60 lat temu – zmieniono wezwanie ko-
ścioła Mariackiego na MB Częstochowskiej.

OPRACOWAŁ: LESZEK WALKIEWICZ

Rocznice wydarzeń historycznych w przypadających w 2022 roku

Darłowo – mówią wieki 
Mieszkańcy Darłowa foto-

grafują Ustkę, a z Ustki wyko-
nują fotografie w Darłowie 

– to podstawowa zasada kon-
kursu ogłoszonego przez 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej i Towarzystwo

Przyjaciół Ustki

Celem Konkursu jest promowanie
walorów obu miast, rozwijanie

wrażliwości artystycznej, zarejestrowa-
nie obrazów miast Darłowa i Ustki
oczami mieszkańców miast partner-
skich. Tematyka prac dowolna, ale
związana odpowiednio z Ustką lub Dar-
łowem. 

Zgłoszenie fotografii do konkursu
odbywa się poprzez przesłanie wykona-
nego zdjęcia na papierze fotograficz-
nym, co najmniej w formacie A3 (420 na
297 mm) oraz pliku w formie elektro-
nicznej o dokładności minimum 4 Mb
na adresy: 

– mieszkańcy Darłowa wysyłają lub
przekazują wykonane przez siebie zdję-
cia do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi

Darłowskiej, 76-150 Darłowo, ul. Królo-
wej Jadwigi 3 oraz elektronicznie na ad-
res leszekwalkiewicz@interia.pl;

– mieszkańcy Ustki wysyłają lub
przekazują wykonane zdjęcia na adres
Towarzystwa Przyjaciół Ustki, 76-270
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 62 A, lub
osobiście (siedziba TPU znajduje się 
w Muzeum Ziemi Usteckiej) tel. (59) 814
33 02, Prezes tel. kom. 509 209 850 oraz
elektronicznie na adres: jaskulaustka@
wp.pl.

Uczestnik może zgłosić do konkursu
maksymalnie 3 zdjęcia. Zgłoszenia prac
będą przyjmowane do 30 września 2022 r.
Technika prac jest dowolna.

Szczegółowy regulamin Konkursu
dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Darłowie i Dar-
łowskiego Ośrodka Kultury im. Leopol-
da Tyrmanda oraz Muzeum w Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie, Urzę-
du Miasta Ustka i Towarzystwa Przyja-
ciół Ustki i Miejskiego Domu Kultury 
w Ustce. 

Honorowy patronat nad konkursem
objęli Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
Miasta Darłowa i Jacek Maniszewski 
– burmistrz Miasta Ustka.

Konkurs fotograficzny im. Arkadiusza Sipa 

Darłowo i Ustka 
w fotografii

Arkadiusz Sip przez wiele lat był animatorem życia kulturalno-społecznego w Darłowie,
piastując m.in. przez wiele lat funkcję dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury. Zmarł
3 stycznia 2020 roku.
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Zbieramy choinki

Odbiór choinek spod wiat śmietniko-
wych (miejsc, gdzie stoją pojemniki do se-
gregacji i nie ma systemu workowego) na-
stąpi w piątek, 4 lutego 2022 r. Natomiast
w przypadku zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej – odbiór choinek odbywa się
razem z odbiorem odpadów segregowanych
(system workowy) do końca lutego 2022 r.

Mieszkańcy mogą również oddać cho-
inkę nieodpłatnie na PSZOK-u (ul. Chopina
61 w Darłowie, we wtorki i soboty w godzi-
nach 8:00-16:00).

Biuro Rady Miejskiej w Darłowie infor-
muje, że w miesiącu lutym telefonicznie
skargi i wnioski mieszkańców przyj-
mować będą Radni Rady Miejskiej:  

7 lutego 2022 r. – Radny Mirosław Jabłoński
w  godz. 15.30-16.30 (tel. 695 150 332);

14 lutego  2022 r. – Radny Jerzy Maciąg 
w godz. 15.30-16.30 (tel. 507 025 216);
21 lutego 2022 r. – Radny Andrzej Herdzik
w  godz. 15.30-16.30 (tel. 697 697 482);
28 lutego 2022 r. – Radny Dariusz Ziółkowski
w godz. 15.30-16.30 (tel. 94 314 2195).

Zmiany 
w PSZOK

W
2022 roku weszły ważne
zmiany funkcjonowania

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Darłowie i dostarcza-
nych tam odpadów budowlanych i roz-
biórkowych. 

Od stycznia 2022 mieszkańcy będą
mogli oddać nieodpłatnie, zgodnie 
z obowiązującymi limitami, tylko pose-
gregowane odpady pochodzące z re-
montów, takie jak: drewno, tak zwane
twarde tworzywa, odpady z betonu 
i gruzu, gruz ceglany, odpady innych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia oraz zmieszane odpady 
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych. Dodatkowo,
przed dostarczeniem tych odpadów na
PSZOK, będzie wymagane złożenie
wniosku oraz uzyskanie potwierdzenia
z tutejszego urzędu. Pozostałe odpady,
takie jak: szkło okienne, lustra, folie 
i taśmy po malowaniu, opakowania po
materiałach budowlanych, po farbach,

resztki tapet, płyty kartonowo-gipso-
we, tynki, styropian i inne materiały
izolacyjne, części stelaży, pędzle i wał-
ki, a przede wszystkim zmieszane od-
pady z budowy, remontów i demontażu
przyjmowane będą odpłatnie, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem MPGK sp.
z o.o. w Darłowie.

Decyzja ta spowodowana jest
ogromną ilością zmieszanych odpadów
budowlanych dostarczanych corocznie
na PSZOK. Przypomnijmy, że utrzyma-
nie i funkcjonowanie punktu selektyw-
nej zbiórki odbywa się w zamian za
uiszczaną przez mieszkańców opłatę za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, która na chwilę obecną byłaby
niewystarczająca, aby pokryć koszty
zagospodarowywania tych odpadów.
Aby nie zmieniać stawki opłaty wyno-
szącej obecnie 11 zł za m3 zużytej wody,
należało wprowadzić ograniczenia od-
padów przyjmowanych nieodpłatnie 
w PSZOK-u.

Wszelkie informacje związane 
z gospodarką odpadów komunalnych
na terenie Miasta Darłowo znajdziecie
Państwo również na naszej stronie in-
ternetowej www.odpady.darlowo.pl. Za-
chęcamy do korzystania.

Aktywizować 
nieaktywnych!

Techramps z Krakowa, polski lider w zakresie budowy skate-
parków dostarczył nową mobilną minirampę. W pełni profesjonalna
rampa dla młodzieży zamontowana zostanie na terenie Wyspy 
Łososiowej.

– Mamy nadzieję, że już w pierwszych dniach marca będziemy
mogli udostępnić nową atrakcję naszego małego skateparku na Wy-
spie, wszystko zależy od pogody i możliwości wykonania prac ser-
wisowych nowej płyty betonowej, która w tamtym roku została
wykonana specjalnie na jego potrzeby. Technologia zakładała długi
proces dojrzewania betonu i zamknięcie tzw. dylatacji – mówi inż.
Bartłomiej Kruk z referatu inwestycji. – Po przeglądzie możemy do-
kładać kolejne urządzenia, właśnie takie jak minirampa – dodaje.

Koszt dostawy rampy wyniósł 81 963 zł. Inwestycja uzyskała

wsparcie 20 000 zł od marszałka województwa zachodniopomor-
skiego, w ramach realizacji zgłoszonego przez burmistrza miasta pro-
jektu pod nazwą: „Aktywizować nieaktywnych”.

Nowa droga 
w Darłówku

„Lech-Pol” rozpoczął prace przy budowie brakującego odcinka
drogi pomiędzy ul. Nadmorską a ul. Kapitańską. 

Na brakującym odcinku trwają prace przy budowie kanalizacji
służącej odwodnieniu samej drogi oraz terenów przyległych. W ko-

lejnym etapie wykonawca przystąpi do rozbudowy oświetlenia. Jeśli
warunki pogodowe na to pozwolą, prace konstrukcyjne rozpoczną
się jeszcze w lutym. 

Budowany odcinek kosztować będzie miasto 543 307,36 zł. 
Na jego realizację pozyskano dofinansowanie na poziomie 80 proc.
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wraz z drogą powstaną 
22 miejsca parkingowe, z których w sezonie letnim będą mogli 
korzystać turyści.

Trudny wybór 
wykonawcy

To już drugi przetarg na wybór wykonawcy budowy ulicy Jana
z Maszewa, który nie wyłonił wykonawcy. 

W pierwszym postępowaniu (trwającym do 25 listopada ub.
roku) wpłynęła tylko jedna oferta z proponowanym wynagrodzeniem
wynoszącym 991 528,22 zł. W kolejnym (do 18 stycznia 2022 r.) 
złożone dwie: pierwsza na 1 097 583,12 zł, druga na 909 598,23 zł.
Pozostałe kryteria oceny ofert odnoszące się do wydłużenia okresu
gwarancji na wykonane prace nie wpływają na wyniki oceny.

Ceny materiałów budowlanych w ostatnim czasie to charakte-

ryzują się wysoką dynamiką wzrostu, stąd planowane przez miasto
koszty budowy ulicy na poziomie 740 000,00 zł będą musiały zostać
zwiększone. 

– Taką decyzję podjęliśmy na ostatniej naradzie koordynacyjnej
w związku z realizacją tej inwestycji. Taniej nie będzie, a zwlekanie
z wyborem, patrząc na tempo inflacji, doprowadzi tylko do zwięk-
szenia kosztów. Po przedstawieniu naszej opinii burmistrz miasta
podjął decyzję o skierowaniu na kolejną sesję Rady Miejskiej wniosku 
o podjęcie uchwały o zwiększeniu środków na ten cel – mówi 
Sławomir Herman, z-ca kierownika Referatu Inwestycji.

Tym samym jeszcze w lutym, zakładając pozytywny wyniki
głosowania w tej sprawie, będzie można dokonać wyboru. Z chwilą
podpisania umowy wykonawca na realizację założeń projektu bu-
dowlanego będzie miał 160 dni.

inwestycje
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Wnioski o dodatek osłonowy

Pomoc w czasach 
drożyzny

Informujemy, że na terenie Miasta Darłowo obsługę wnio-
sków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie (ul. o. D.
Tynieckiego 20, tel. 94 314 6776, wew. 35 lub 94 314 0154)

Dodatek osłonowy – informacje ogólne
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy Antyin-

flacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu

ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w
mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym czy nawet w domu pry-
watnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia do 31 października 2022 r. Wnioski
złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osło-
nowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży
wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się,
że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek
osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:
• jednoosobowym, 
w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
• wieloosobowym, 
w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przy-
sługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. za-
sada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa
niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przy-
padku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego
osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym zło-
żono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.;

• od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa do-
mowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym
złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie
domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania:
kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglo-
pochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?
• Osobiście
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
ul. o. D. Tynieckiego 20
76-150 Darłowo

• Za pośrednictwem poczty
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
ul. o. D. Tynieckiego 20
76-150 Darłowo

• W formie elektronicznej:
za pośrednictwem Portalu e-PUAP (ZALECANY): www.gov.pl
– Pismo ogólne do podmiotu publicznego (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-

pismo-ogolne)
– Formularz wniosku (wypełniony należy załączyć w pisma).

Szczegóły na www.darlowo.pl/dodatek-oslonowy
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Miliony do budżetu
3,3 mln zł ze sprzedaży działek wzdłuż ul. Nadmorskiej trafi do darłowskiego
budżetu 

P
rzetargi rozstrzygane były
pod koniec roku, ale pienią-
dze ze sprzedaży kolejnych

miejskich nieruchomości zasilą budżet
Darłowa już na nowy rok 2022. Mowa 
o sporej kwocie, bo aż o 3,3 miliona zło-
tych za sprzedaż czterech działek przy
ulicy Nadmorskiej.

21 grudnia, tuż przed świętami, 
w darłowskim ratuszu odbyły się aż
cztery przetargi ustne, nieograniczone.
Cena wywoławcza przy każdej nieru-
chomości wynosiła średnio 850 tys. zł,
przy średniej cenie 370 zł za metr
kwadratowy. Nabywców znalazły
wszystkie cztery działki.

W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego każda jest prze-
znaczona pod zabudowę usługami tury-
stycznymi i apartamentowo-mieszkal-
nymi.

Warto podkreślić, że część Darłówka
Zachodniego, której dotyczył przetarg
jest jednym z najchętniej wybieranych

miejsc przez inwestorów. Mimo sukce-
sywnego znajdowania kolejnych na-
bywców, miasto ma jeszcze tutaj do
dyspozycji działki w pobliżu nowego
basenu rybackiego i kolejne przy ulicy

Nadmorskiej. W roku 2022 zaplanowa-
no też ważną dla tej części miasta inwe-
stycję polegającą na budowie sieci wod-
no-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Nad-
morskiej.

W obiektywie
Boom inwestycyjny w Darłowie trwa

Rozstrzygnięto konkurs na film eduka-
cyjny „Konstrukcje geometryczne”, który
był realizowany w ramach projektu „Je-
sienny challenge matematyczny w Trój-
ce”. Konkurs polegał na nagraniu tele-
fonem filmu dokumentującego samo-
dzielne wykonanie za pomocą
przyrządów geometrycznych wybranej
z listy konstrukcji geometrycznej. 

Wyniki konkursu: I miejsce – Jakub
Dydyna (8B) za film „Konstrukcja symet-
ralnej odcinka”, II miejsce – Przemysław
Brzozowski (7C) za film „Konstrukcja
prostych prostopadłych przechodzących
przez punkt leżący na prostej”, III miejs-
ce ex aequo – Julia Zawadka (8B) za film
„Konstrukcja dwusiecznej kąta” oraz
Aleksandra Czapnik (6A) za film „Kon-

strukcja dodawania odcinków”.
Jury postanowiło również przyznać

3 wyróżnienia dla: Piotra Kraski (6A) za
film „Konstrukcja trójkąta z trzech da-
nych odcinków”, Justyny Wrzesińskiej
(6A) za film „Konstrukcja dodawania
odcinków”, Zuzanny Ziółkowskiej (6B)
za film „Konstrukcja trójkąta z trzech
danych odcinków”.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 

Geometryczne filmy 

Działki przy ul. Nadmorskiej sprzedane przez darłowski samorząd w drodze przetargu
cieszyły się sporym zainteresowaniem inwestorów.

Dwa budynki belgijskiego dewelopera POC Partners już stoją. Budowa
trzeciego etapu inwestycji „Marina Royale” rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. 

Fot. PoC PArtners

Rozpędu nabiera również zabu-
dowa apartamentowa wzdłuż 
ul. Słowiańskiej.

Fot. Artur WejneroWski



WiadomościWiadomościwiadomości
Styczeń 2022 r. Nr 1 (180)6

Brawa dla stypendystki 
w ostatnich dniach 2021

roku odbyło się uroczyste
wręczenie stypendium 

iV edycji programu stypen-
dialnego „Pasje po Horyzont”.
Laureatką tegorocznego kon-

kursu została sylwia stania-
szek, uczennica klasy matu-

ralnej zespołu szkół morskich
w Darłowie 

D
zięki uprzejmości darczyńcy
i partnera strategicznego
programu, polsko-belgijskiej

spółki POC Partners, spotkanie odbyło
się w gościnnych progach restauracji
LIDO. 

W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele POC Partners: Thomas Schov-
tens, Aleksandra Twitchett, Wojciech
Konferowicz oraz przedstawiciele Dar-
łowskiego Centrum Wolontariatu 
– organizatora Programu: Joanna Wit-
kowska, Joanna Byrwa, przedstawiciel-
ka Instytucji Kultury w Darłowie 
– Magdalena Burduk oraz koordyna-

torka programu stypendialnego – Ju-
styna Tepurska. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się także bohaterowie
programu – stypendyści III edycji:
Magdalena Zawadka, Sebastian Wierz-
bicki oraz Krzysztof Kołakowski, którzy
opowiedzieli o swoich pasjach i o tym,
jak grant w wysokości 6 000,00 zł wpły-
nął na rozwój ich pasji i zainteresowań 
w minionym roku.  

Zakup sprzętu do tworzenia muzy-
ki, aparatów i sprzętu do nagrywania 
i montowania filmów, książek do nau-
ki języków, dofinansowanie podróży 
w celu doskonalenia umiejętności ję-
zykowych, udział i organizacja konfe-
rencji szkoleniowych dla przyszłych
lekarzy weterynarii, kurs nauki jogi 
w Grecji, zakup gitary elektroaku-
stycznej wraz z interfejsem gitaro-
wym – to tylko część możliwości, jakie
daje udział w Programie Stypendial-
nym. Zdobyte doświadczenia, odwaga
i umiejętność współpracy to zdecydo-
wanie dodatkowe kompetencje, które
umożliwiają młodym ludziom podej-
mowanie wyzwań, poszukiwane i roz-
wój w szkole, na studiach i w życiu
prywatnym. 

za nami trzy pełne edycje Programu stypendialnego pn. „Pasje po Horyzont”. Dzięki ogrom-
nemu wsparciu finansowemu głównego darczyńcy i partnera strategicznego – spółce Poc
Partners wręczyliśmy do tej pory 8 stypendiów na łączną kwotę 48 000,00 zł, dzięki której
młodzi uczniowie i studenci mogli spełniać swoje marzenia.
Justyna tepurska (Dcw)

Aktywność burmistrzA – w skrócie

Plaże dla samorządów

12 stycznia Arkadiusz Klimowicz uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji gos-
podarki morskiej. Senator Stanisław Gawłowski w imieniu Senatu RP przedstawiał projekt
dający gminom większe uprawnienia do zarządzania plażami, które dziś podlegają pod
Urzędy Morskie. W imieniu Koalicji Nadmorskiej burmistrz Darłowa poparł projekt tej ustawy.
Niestety, głosami posłów PiS został on odrzucony…

Wsparcie Ukrainy
Szanowni Państwo! Obywatele Ukrainy mieszkający

w Darłowie. Wiem, że wielu z Was martwi się sytuacją 
w rodzinnym kraju. Boicie się wojny. Boicie się o swoje 
rodziny i ich przyszłość. Jako burmistrz Darłowa chciałbym
zapewnić Was o solidarności Darłowiaków. Jesteśmy 
z wami! Możecie liczyć na nasze wsparcie. Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!

Шановні Пані та Панове!
Громадяни України,які проживають в Дарлові. Я знаю, що багато з

Вас стурбовані ситуацією у своїй рідній країні. Ви боїтеся війни. Ви пере-
живаєте за свої сім’ї та їхнє майбутнє. Я як мер міста Дарлова хотів би
Вас запевнити у солідарності Дарлов‘яків. 

Ми з Вами! Ви можете розраховувати на нашу підтримку. 
Хай живе вільна і незалежна Україна!

ArkAdiusz klimowicz

ORP Darłowo
50 lat temu. 22 stycznia 1972 roku podniesiono banderę na ORP „Darłowo”. Z tej

okazji spotkali się byli dowódcy okrętu i jego sympatycy. Zasługa to wielka sekretarza miasta
Tomasza Bobina. Małą wystawę pamiątek po „naszym” kutrze rakietowym można zobaczyć
w zamkowym muzeum.

W związku z sytuacją epidemiczną sugerujemy kontakt telefoniczny. Biuro Burmistrza Miasta: 94 355 1241
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FERIE 
W DARŁOWIE

Nikt Niebędzie sięNudził!

Pumptrack na rynku, seanse w kinie,
warsztaty, zajęcia sportowe, a także – jeżeli

pogoda pozwoli – lodowisko przy 
ul. Sportowej. Tegoroczne ferie w Darłowie

rysują się naprawdę obiecująco. 

Miejskie instytucje i organizacje pozarządowe
przygotowały dla najmłodszych mieszkańców

mnóstwo atrakcji, z których ci będą mogli
skorzystać od 31 stycznia do 13 lutego. Oto, co

będzie działo się w Darłowie 

i tydzień ferii zimowych

ii tydzień ferii zimowych

Poniedziałek, 31 stycznia
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej

– warsztaty teatralne (tel. 94 314 26 97);
• godz. 11, darłowskie centrum wolontariatu – zimowe pomaganie,

czyli jak dokarmiać zwierzęta zimą (tel. 94 314 04 97);
• godz. 15-17, poczekalnia kultury – warsztaty plastyczne – lekcje szycia

(anna Grabowska, tel. 668 508 066);
• godz. 15:30-17, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla chłopców z klas 4-6 sp (ks stocznia M&w);
• godz. 15:30-17, hala sportowa przy ul. F. chopina: otwarte zajęcia 

z siatkówki dla dziewcząt z klas 4-7 sp (ks stocznia M&w);
• godz. 17-18:30, hala sportowa przy ul. F. chopina: otwarte zajęcia 

z siatkówki dla chłopców z klas 7-8 sp (prowadzi: ks stocznia M&w);
• godz. 17:30-19:30, poczekalnia kultury – warsztaty plastyczne – lekcje

szycia (anna Grabowska, tel. 668 508 066);
• godz. 18:30-20, hala sportowa przy ul. F. chopina: otwarte zajęcia z

siatkówki dla dziewcząt młodziczka i ze szkół średnich (ks stocznia M&w);
• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP. warsztaty wokalno-aktorskie

z choreografami szkoły „brodway school” (dariusz chimko, tel. 530 839
511).

Wtorek, 1 lutego
• godz. 10-13, skłO44 – zajęcia z modelarstwa (artur hamerling, 

tel. 512 701 410);
• godz. 10-15, skłO44: zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew (jan

schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej: 

gry, zagadki i rebusy oraz jenga, origami, czarodziejskie pudło (tel. 94 314 26
97);

• godz. 11, darłowskie centrum wolontariatu: bajarka opowiada,
wspólne czytanie i ilustrowanie (tel. 94 314 0497);

• godz. 15-17, poczekalnia kultury: warsztaty plastyczne – lekcje szycia
(anna Grabowska, tel. 668 508 066);

• godz. 15:30-17, hala sportowa przy ul. F. chopina: turniej dwójek 
– dziewczęta i chłopcy z klas 4-6 sp;

• godz. 17, kino „bajka”: spektakl dla dzieci pt. „pan brzuszatek” (teatr
„władca Lalek”);

• godz. 17-18:30, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 
z siatkówki dla dziewcząt z klas 7-8 sp i szkół średnich;

• godz. 17:30-19:30, poczekalnia kultury – warsztaty plastyczne 
– lekcje szycia (prowadząca: anna Grabowska, tel. 668 508 066);

• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP – warsztaty wokalno-aktorskie
z choreografami szkoły „brodway school” (dariusz chimko, tel. 530 839 511).

Środa, 2 lutego
• godz. 10, kino „bajka” –  seans filmowy „nawet myszy idą do nieba”

(6+);
• godz. 10-15, skłO44 – zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew (jan

schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej 

– laboratoria slime’ów i soli (tel. 94 314 2697);
• godz. 11-12:30, skłO44 – zajęcia ceramiczne (anna Grabowska, 

tel. 668 508 066);
• godz. 12:25, kino „bajka” – seans filmowy „binti” (9+);
• godz. 13-14:30, skłO44 – zajęcia ceramiczne (anna Grabowska, 

tel. 668 508 066);
• godz. 15-16:30, skłO44 – zajęcia ceramiczne (anna Grabowska, 

tel. 668 508 066);
• godz. 16-17:30, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla chłopców z klas 4-5 sp;
• godz. 17:30-19, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla chłopców z klas 6-7 sp;
• godz. 19-20:30, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla chłopców z klas 6-7 sp;
• godz. 19-20:30, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla dziewcząt z klas 7-8 sp i szkół średnich;
• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP – warsztaty wokalno-aktorskie

z choreografami szkoły „brodway school” (dariusz chimko, tel. 530 839
511).

Czwartek, 3 lutego
• godz. 10-15, skłO44 – zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew 

(jan schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 10-13, skłO44 – ognisko muzyczne – gitara, śpiew (artur 

hamerling, tel. 512 701 410);
• godz. 11, darłowskie centrum wolontariatu – kulinarne czwartki,

warsztaty kulinarne dla dzieci (tel. 94 314 0497);
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej 

– dzień gier planszowych (tel. 94 314 2697);
• godz. 15:30-19, hala sportowa przy ul. F. chopina – turniej dwójek 

– dziewczęta i chłopcy z klas 6-7 sp;
• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP. warsztaty wokalno-aktorskie

z choreografami szkoły „brodway school” (dariusz chimko, tel. 530 839
511).

Piątek, 4 lutego
• godz. 10, kino „bajka” – seans filmowy „ella bella bingo” (4+);
• godz. 10-15, skłO44 – zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew 

(jan schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 11-13:00, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej

– eksperymenty naukowe (tel. 94 314 2697);
• godz. 12:25, kino „bajka” – seans filmowy „Moje życie to cyrk” (9+);
• godz. 15:30-17, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla dziewcząt z klas 4-7 sp;
• godz. 17-18:30, hala sportowa przy ul. F. chopina –  otwarte zajęcia 

z siatkówki dla chłopców z klas 6-7 sp;
• godz. 18:30-20, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla chłopców z klas 8 sp;
• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP. warsztaty wokalno-aktorskie

z choreografami szkoły „brodway school” (dariusz chimko, tel. 530 839 511).

Poniedziałek, 7 lutego
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej 

– warsztaty teatralne (tel. 94 314 2697);
• godz. 11, darłowskie centrum wolontariatu – zimowe pomaganie,

czyli jak dokarmiać zwierzęta zimą (tel. 94 314 0497);
• godz. 15-17, poczekalnia kultury -warsztaty plastyczne – lekcje szycia

(anna Grabowska, tel. 668 508 066);
• godz. 17:30-19:30, poczekalnia kultury -warsztaty plastyczne – lekcje

szycia (anna Grabowska, tel. 668 508 066);
• godz. 18-19:30, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia 

z siatkówki dla dziewcząt z klas 4-7 sp, młodziczka i ze szkół średnich;
• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP – warsztaty „aerial dance”

(dariusz chimko, tel. 530 839 511). 

Wtorek, 8 lutego
• godz. 10-15, skłO44: zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew 

(jan schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej – gry,

zagadki i rebusy oraz jenga, origami, czarodziejskie pudło (tel. 94 314 2697);
• godz. 11, darłowskie centrum wolontariatu: bajarka Opowiada,

wspólne czytanie i ilustrowanie (tel. 94 314 0497);
• godz. 15-17, poczekalnia kultury – warsztaty plastyczne – lekcje szycia

(prowadząca: anna Grabowska, tel. 668 508 066)
• godz. 17, kino „bajka” – spektakl dla dzieci pt. „chatka zajączka”

(teatr „władca Lalek”);

• godz. 17:30-19:30, poczekalnia kultury – warsztaty plastyczne – lekcje
szycia (prowadząca: anna Grabowska, tel. 668 508 066)

• godz. 18-19:30, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte zajęcia z
siatkówki dla chłopców z klas 4-6 sp;

• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP – warsztaty „aerial dance”
(dariusz chimko, tel. 530 839 511).

Środa, 9 lutego
• godz. 10, kino „bajka” – seans filmowy „Mirai” (6+);
• godz. 10-15, skłO44 – zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew 

(jan schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej 

– laboratoria slime’ów i soli (tel. 94 314 2697);
• godz. 11-12:30, skłO44 – zajęcia ceramiczne (anna Grabowska, tel.

668 508 066);
• godz. 12:25, kino „bajka” – seans filmowy „Offline” (11+);
• godz. 13-14:30, skłO44 – zajęcia ceramiczne (anna Grabowska, tel.

668 508 066);
• godz. 15-16:30, skłO44 –  zajęcia ceramiczne (anna Grabowska, tel.

668 508 066);
• godz. 18-19:30, hala sportowa przy ul. F. chopina – otwarte 

zajęcia z siatkówki dla dziewcząt z klas 4-7 sp, młodziczka i ze szkół śred-
nich;

• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP – warsztaty „aerial dance”
(dariusz chimko, tel. 530 839 511).

Czwartek, 10 lutego
• godz. 10-15, skłO44: zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew 

(jan schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 10-13, skłO44: ognisko muzyczne – gitara, śpiew (artur ha-

merling, tel. 512 701 410);
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej:

dzień gier planszowych (tel. 94 314 2697);
• godz. 11, darłowskie centrum wolontariatu: kulinarne czwartki,

warsztaty kulinarne dla dzieci (tel. 94 314 0497);
• godz. 18-19:30, hala sportowa przy ul. F. chopina: otwarte zajęcia z

siatkówki dla chłopców z klas 4-6 sp;
• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP. warsztaty „aerial dance”

(prowadzący: dariusz chimko, tel. 530 839 511).

Piątek, 11 lutego
• godz. 10, kino „bajka”: seans filmowy „dzieci z bullerbyn” (6+);
• godz. 10-15, skłO44: zajęcia umuzykalniające – pianino, śpiew (pro-

wadzący: jan schwarzlose, tel. 579 409 187);
• godz. 11-13, Miejska biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej: eks-

perymenty naukowe (tel. 94 314 2697);
• godz. 12:25, kino „bajka”: seans filmowy „podróż księcia” (11+);
• godz. 18-19:30, hala sportowa przy ul. F. chopina: otwarte zajęcia 

z siatkówki dla dziewcząt z klas 4-7 sp, młodziczka i ze szkół średnich;
• Zajęcia taneczne dla dzieci klas 1-3 SP. warsztaty „aerial dance”

(prowadzący: dariusz chimko, tel. 530 839 511).

Zasady ucZestnictwa w Zajęciach

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod wskazanymi numerami tele-
fonów oraz konieczność zaopatrzenia dzieci w oświadczenia (zasada: 1 oświadczenie = 1 zajęcia). 
Wydarzenia organizowane są w:
– kinie „bajka” (ul. Morska 56),
– skłO44 (ul. M. c. skłodowskiej 44),

– poczekalni kultury (ul. bogusława X 28):
– darłowskim centrum wolontariatu (ul. bogusława X 28):
– Miejskiej bibliotece publicznej im. agnieszki Osieckiej (ul. h. wieniawskiego 19c)
szczegóły dotyczące reżimu sanitarnego na poszczególnych zajęciach znajdują się na stronach internetowych 
organizatorów poszczególnych wydarzeń wydarzeń oraz na www.darlowo.pl/ferie2022
Zapraszamy – bawimy się w reżimie sanitarnym, jednak mimo to jesteśmy przekonani, że będą to udane ferie
zimowe spędzone w Darłowie.
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Pod siatką
Siatkarska młodzież KS Stocznia

M&W brała udział w VII Ogólnopolskim
Turnieju MPŚ – MiniGryf Cup VII o Puchar
Małgorzaty Glinki. 

Wyniki naszych zespołów: 
– kategoria „4”: Stocznia I – 9. lokata,

Stocznia II – 11. lokata. 
„Czwórki” – Stocznia I: Jakub Milczarek,

Maksymilian Wierzbicki, Jakub Marcin-
kowski, Patryk Gondek, Filip Tyfel; Stocznia
II: Jakub Trzpis, Hubert Podsiedlik, Maciej Le-
biecki, Karol Karski.

– kategoria „2”: Stocznia I – 7. miejsce,
Stocznia II – 26. miejsce, Stocznia III – 25.
miejsce. 

„Dwójki” – Stocznia I: Filip Trzpis, Filip
Kowalski, Maksymilian Suszek, Stocznia II:
Bartłomiej Lebiecki, Michał Rogal, Stocznia
III: Piotr Michalski, Franciszek Wojdylewski.

Darłowska
perspektywa
Ministerstwo Sportu i Turystyki pod-

sumowało projekt #TEAM100, który trwał 
4 lata i bezpośrednio wspierał sportow-
ców o potencjale międzynarodowym.

Program objął 430 młodych polskich
sportowców. Od rozpoczęcia projektu 
młodzi zawodnicy zdobyli 574 medale 
w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
na imprezach międzynarodowych o rand-
ze mistrzostw Europy i mistrzostw świata.

W tych statystykach uwzględniono
również dokonania zawodniczek KK
„Ziemia Darłowska”. W programie brało
udział 8 zawodniczek, ale ich liczba
zmieniała się w każdym roku ze wzglę-
du na wysokie kryteria kwalifikacji.

Na 574 medali mistrzostw świata i Eu-
ropy 37 (w tym 6 złotych, 10 srebrnych
oraz 21 brązowych) zdobyły zawodniczki
Klubu Kolarskiego „Ziemia Darłowska”,
oczywiście niektóre medale wraz z kole-
żankami z reprezentacji Polski.

stronę sportową redaguje 
Andrzej Rachwalski

a.rachwalski@darlowo.pl

Nie jest łatwo pokazać,
choćby nawet pobieżnie,

czterdziestu lat istnienia klubu
sportowego. A już klubu 

z takimi sukcesami, daleko
wykraczającymi poza miasto,

kraj czy Europę, to zadanie 
dla Herkulesa

Skontaktowałem się z Marcinem
Adamów, zapytałem: „Masz tam

coś, co mogłoby zainteresować naszych
Czytelników”? Miał, a właściwie cały
czas ma. Okazało się, że historia klubu,
to na razie... 6 opasłych tomisk, które
od samego początku, od pomysłu, poka-
zują, jak to się zaczęło i jak się rozwija-
ło. Kronika dorastania, mozołu, trudu 

i radości. Tam jest wszystko, co ważne,
co kiedyś urodziło się w głowie ojca
Marcina – Eugeniusza Adamów.

Początkowo nieco się przestraszy-
łem mnogością tych detali, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by w kolejnych
wydaniach naszych „Wiadomości” po-
kazać, jak to się zaczęło i co było potem. 

Zaczynamy od daty 17 listopada 1981
roku, kiedy to Rada Gminna LZS w Dar-
łowie złożyła oficjalny wniosek do
Okręgowego Związku Kolarskiego Ko-
szalin o zarejestrowanie wyczynowej
sekcji kolarskiej. A w styczniu’82 w klu-
bie wiele radości – Wojewódzka Rada
Sportu podarowała klubowi 6 kolar-
skich kasków i dziewczyny nabierały
powoli wyglądu profesjonalistek.

Już kilkanaście miesięcy później na-
zwiska naszych kolarzy, juniorów za-

częły pojawiać się na listach najlep-
szych zawodników zawodów. Byli to:
Zbyszek Kowalski, Tadeusz Konieczny
czy Andrzej Marciniak. Zaowocowało to
powołaniem tych chłopców do repre-
zentacji województwa na Olimpiadę
Młodzieży.

Do klubu, początkowo zdominowa-
nego przez mężczyzn, zaczęły trafiać
także dziewczyny. I to właśnie one będą
przez kilka dziesięcioleci chlubą klubu.

O dalszych losach darłowskiego 
kolarstwa w kolejnych numerach

„Wiadomości Darłowskich”.

40 lat Klubu Kolarskiego „Ziemia Darłowska”

Pierwsze starty

Amatorskie kopanie piłki 
Jesteśmy już po pierwszej

kolejce kolejnej już edycji Dar-
łowskiej Amatorskiej Ligi Piłki

Nożnej (DALPN)

Wśrodę, 19 stycznia, na Orliku
na „Wyspianie” rozegrano

trzy mecze. Na inaugurację rywalizo-
wały drużyny Młodej Darłovii z Bla-
chotrapezem. Ci drudzy, oparci na eki-
pie Kowali z Kowalewic, nie dali szans
darłowskiej młodzieży – wygrali zdecy-
dowanie 7:0.

Drugi mecz to starcie El Balon z ekipą
Wieży II Postomino, który przegrała eki-
pa El mocno za wysoko – w stosunku 1:6.

I na koniec tej kolejki starcie mist-
rza z roku ubiegłego – Błękitnych Stary

Jarosław ze Starą Darłovią. Mecz zakoń-
czył się remisem 4:4. Bramki dla Yor-
ków zdobyli Michalski i Czarnuch – po
dwie, a dla Starych – Tomek Szopiński
x2, Artur Maciąg i Stermach. Mecz ten,
oprócz znakomitego poziomu i zacięto-
ści gry, miał też znakomitą formułę ka-
tegorii fair play. 

W pewnym momencie drużyna Dar-
łovii, na skutek urazów, grała z jednym
zawodnikiem mniej. Reakcja Błękitnych
była natychmiastowa – dobrowolnie
zdjęli swojego gracza i oba zespoły gra-
ły dalej w równych składach.

Ogromny szacunek dla przyjaciół ze
Starego Jarosławia. Futbol jest wielki!

W klasyfikacji strzelców prowadzi
kat Ekipy El Balon – Gołaszewski (4),
przed Bartkowiakiem (3). 

Siatkarki i siatkarze KS Stoczni
Darłowo M&W rozegrali kolejne

mecze ligowe w ramach mistrzostw
województwa zachodniopomorskiego
młodzików. Były to turnieje I i III ligi
rozgrywane w ramach tych rozgrywek.
Odbyły się one w Wałczu i Koszalinie.
Młodzik I znowu musiał uznać wyż-
szość Akademii Siatkówki 13 Koszalin,
przegrywając po emocjonującym meczu
0:2 w setach.  

Natomiast Stocznia II rozegrała me-
cze w trzeciej lidze. Odbyły się one 

w Koszalinie. W pierwszym pojedynku
pokonaliśmy SSP nr 1/UKS Bronek II
Koszalin 2:0. W drugim zaś meczu uleg-
liśmy zespołowi SSP nr 1/UKS Bronek I
Koszalin 0:2.

Grała Liga Młodzika

Zarząd klubu zaprasza na treningi siat-
kówki wszystkich chętnych, którzy chcą
uprawiać tak piękną dyscyplinę sportu,
jaką jest piłka siatkowa. Telefony kon-
taktowe do trenerów: chłopcy 
– 509290923, dziewczęta – 669111604,
693998726, koordynator – 609920127.

Pierwszy zespół KS Stoczni Darłowo M&W, stoją od lewej: trener Jacek Surdel,
Krzysztof Polakowski, Wiktor Wieczorek, Jakub Perżyło, Hubert Tomczyk, Krystian
Piórecki, Mikołaj Sadłowski. Klęczą od lewej: Nikodem Paduch, Wojciech Kieca, Fran-
ciszek Wojciechowski kpt. zespołu, Tobiasz Kopiński, Igor Żebrowski.

Między linami ringu
Ostatnie informacje z Klubu Bokser-

skiego Kontra Darłowo to m.in. drugie
miejsce Michała Krakowiaka w Pucharze
Polski Kadetów. W drodze do finału stoczył
cztery zwycięskie walki.

ZSM Darłowo udostępnia naszym bo-
kserom siłownię znajdującą się w internacie
szkoły. Znacznie ułatwia to przeprowadzenie
treningu siłowego, którego pełny cykl trwa
9 tygodni. Porównanie wyników osiąganych
na początku cyklu z końcowymi dało nam
satysfakcję z postępów osiąganych przez tre-
nujących.

17 stycznia, w Klubie Ashihara Karate 
i Ju Jitsu w Darłowie, odbył się zimowy 
egzamin dla grupy początkującej na stop-
nie szkoleniowe 10-9 kyu junior i senior 
w ashihara karate.

Karate i ju jitsu w Darłowie zapra-

sza dzieci, młodzież i dorosłych na tre-
ningi w sali Centrum Sportowego Her-
kules, przy  ul. Wieniawskiego 10A-14B
w poniedziałki, środy, piątki godz.
18:00. 

Zapisy przed każdym treningiem.

Zapraszamy na matę

Rozgrywki odbyły się na Orliku przy ul. Wyspiańskiego.

Akademia Sportu Kimura w okresie intensywnych treningów składa naszym czytelnikom
życzenia noworoczne.

Kolarki: Nikola Sibiak i Marlena Kar-
wacka podczas gali podsumowującej
#TEAM100.


