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Przyjęcie planu dochodów i wydatków na 2021 rok

Radni jednogłośnie „za”  budżetem
W poniedziałek, 21 grudnia, tuż

przed oddaniem ostatniego w tym roku
wydania „Wiadomości Darłowskich”
odbyła się XXXI sesja Rady Miasta Dar-
łowa To ostatnie obrady w tym roku.
Uchwalono m.in. budżet na 2021 r.

Zakłada on wydatki ogółem na sumę
78 644.488,78 zł, z czego na wydatki

majątkowe, czyli inwestycje przezna-
czono 5.787.180 zł, co stanowi 7,36%
ogółu wydatków przy dochodach 70 217
549,96 zł.

- To budżet na miarę naszych możli-
wości - mówi burmistrz. 

Więcej o budżecie na str. 3.
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J
eszcze nigdy nie wkraczaliśmy w magiczny czas
świąt i nowego roku w tak przedziwnej atmosfe-
rze. Rok 2020 wywrócił świat do góry nogami i

zmienił nasze spojrzenie na wiele spraw. Codziennie
torpedowani jesteśmy złymi albo bardzo złymi infor-
macjami na temat pandemii koronawirusa. Przyzwy-
czailiśmy się już do restrykcji, zaleceń, zakazów. Mu-
sieliśmy nauczyć się żyć w rzeczywistości bez spotkań
w większym gronie, bez uroczystości, bez wydarzeń
kulturalnych i rozrywkowych. Wciąż zdajemy egzamin
z dojrzałości i odpowiedzialności. 

Właśnie dlatego jeszcze bardziej niż zawsze potrze-
bujemy dzisiaj uśmiechu, optymizmu i zastrzyku pozy-
tywnej energii. I właśnie tego życzę wszystkim miesz-
kańcom, byśmy w najbliższych dniach znaleźli w sobie
na nowo radość życia i szczęście z bycia razem.

Zawsze szukam pozytywów i wszystkich zachęcam
do tego samego. Zapamiętam ten rok jako ten, w któ-
rym mimo wszystko udało się odnieść kilka sukcesów.
Takim było na pewno zorganizowanie i przeprowadze-
nie bezpiecznego sezonu wakacyjnego. Darłowo jako
jedno z nielicznych miast potrafiło w reżimie sanitar-
nym nie tylko zadbać o plaże, ale także zorganizować
sporo wydarzeń muzycznych i kinowych.

Ostatnie dni i tygodnie przyniosły nam kilka bardzo
prestiżowych sukcesów potwierdzających, że ten rok
można zapamiętać od tej dużo lepszej i radośniejszej
strony.

Darłowo zajęło 13. miejsce w rankingu „Rzeczpospo-
litej” analizującej dokonania władz lokalnych pod
względem zrównoważonego rozwoju.  Oceniono ponad
800 małych miast. Warto podać miejsca naszych sąsia-
dów: 97- Sianów, 127 - Mielno, 284 - Ustka, 308 - Łeba,
696 - Sławno, gdyż one odzwierciedlają skalę naszego
sukcesu.

To nie koniec. W innym rankingu tygodnika „Wspól-
nota” Darłowo znalazło się na 16. miejscu w kraju pod
względem wydatków ze środków Unii Europejskiej na
jednego mieszkańca. Kwota ponad 3  200 zł pozyska-
nych w latach 2014-2019 z UE na jednego mieszkańca
Darłowa musi robić wrażenie. Miejsca sąsiadów: 54 -
Karlino, 64 - Mielno, 81 - Ustka, 160 - Sianów,  198 - Po-
lanów, 265- Sławno. 

W konkursach doceniono również nasze inwestycje.

„Zielone Darłowo” (rewitalizacja 3 parków i stworzenie
Parku Inkula) zdobyło 2. miejsce jako „Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskie-
go” za rok 2019. Nasza „Poczekalnia Kultury” została
wyróżniona w tym konkursie jako „Obiekt Użyteczno-
ści Publicznej”.

Dziękuję wszystkim współpracownikom i miesz-
kańcom. Bez Państwa nie byłoby tych sukcesów.

Oby te dobre informacje nastroiły nas wszystkich
pozytywnie na nowy rok 2021.

ArkAdIusz klImowIcz, burmIstrz dArłowA 

Ja myślę pozytywnie
– to pomaga 

Jesteśmy niekwestiono-
wanym liderem w regionie w
pozyskiwaniu funduszy z Unii
Europejskiej. Na członkostwie

Polski w Unii Europejskiej
Darłowo korzysta i rozkwita,

podobnie jak cała Polska. 

Z
a podsumowanie skutecznej rea-
lizacji polityki integracyjnej

miasta niech posłuży publikowany rok-
rocznie przez pismo samorządu teryto-
rialnego „Wspólnota” ranking wykorzy-
stywania środków europejskich przez
samorządy 2014-2019.

Miasto Darłowo plasuje się w nim –
w kategorii „miasteczka” – na wysokim
16. miejscu w skali całego kraju! W prze-
ciągu minionych 5 lat na jednego miesz-
kańca (łac. per capita) wydano w naszym
mieście aż 3258,38 zł. W regionie nato-
miast jesteśmy niekwestionowanym li-
derem w pozyskiwaniu pieniędzy z UE –
okoliczne miejscowości uplasowały się
kolejno: Karlino (54. miejsce), Mielno
(64.), Ustka (81.), Sianów (160.).

W oparciu o te dane można więc po-
wiedzieć, że środki Unii Europejskiej
faktycznie, a nie tylko deklaratywnie,

stwarzają szansę na podejmowanie
znaczących działań rozwojowych przez
samorządy położone w słabiej rozwi-
niętych częściach kraju. W tym sensie
regionalna polityka Unii Europejskiej
ma znaczenie dla wyrównywania szans
rozwojowych. 

Tegoroczna pozycja Darłowa nie jest
wielkim zaskoczeniem – co roku w tym
i podobnych zestawieniach nadmorskie
miasto Króla Eryka plasuje się na naj-
wyższych lokatach. 

- To efekt intensywnych wysiłków
urzędników darłowskiego samorządu,
którzy efektywnie pozyskują fundusze
na wiele projektów, tak potrzebnych
mieszkańcom i turystom – ocenia pra-
cę podwładnych burmistrz Arkadiusz
Klimowicz. 

Na przełomie ostatnich lat dzięki do-
tacjom z UE udało się m.in. odrestauro-
wać budynek Dworca PKP i otworzyć w
nim „Poczekalnię kultury”, wybudować
nowy „Most kutrowski” i ukończyć dwa
etapy obwodnicy Darłowa, czy zdigitali-
zować darłowskie placówki edukacyjne.

Fundament Darłowa

- fundusze UE

3258,38 zł 
Z funduszy unijnych w przeciągu minionych 5
lat wydano w mieście na jednego mieszkańca

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego ogłosił zwy-
cięzców tegorocznej edycji konkursu
marszałka o tytuł „Najlepszej Prze-
strzeni Publicznej Województwa Za-
chodniopomorskiego”. Jury wręczyło
nagrody przedsięwzięciom ukończo-
nym w 2019 roku w dwóch kategoriach:
najlepsza przestrzeń i najlepszy obiekt
użyteczności publicznej. 

Miasto Darłowo otrzymało dwa wy-
różnienia komisji konkursowej. Pierw-
sze za rewitalizację trzech istniejących

parków miejskich i stworzenie nowego o
nazwie Park Inkula, co udało się dzięki
realizacji programu zainicjowanego przez
władze miasta pn. „Zielone Darłowo”.

Kolejne wyróżnienie otrzymała
„Poczekalnia Kultury” za – jak czyta-
my w uzasadnieniu Urzędu Marszał-
kowskiego - godny naśladowania przy-
kład rewaloryzacji dawnego dworca ko-
lejowego i przypisanie mu nowej
funkcji związanej z kulturą. Doceniono,
że projekt przyczynił się do stworzenia
nowego miejsca społecznej integracji.

tu się żyje dobrze… 
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silna pozycja
Miasto Darłowo uplasowało

na 13. miejscu w ranking Samo-
rządów 2020, wydawanym

przez dziennik „Rzeczpospo-
lita”, w kategorii „Gminy miej-

skie i miejsko-wiejskie”. 

Nasz samorząd zajął 13. miejsce z
punktacją 67,80 pkt. (na 100 możli-
wych). Dla porównania  okoliczne sa-
morządy zajęły miejsca:  Sianów (97.),
Mielno (127.), Ustka (284.), Łeba (308.),
Sławno (696.) 

Ranking ocenia dotychczasowe do-
konania i kondycję miast i gmin w wielu
obszarach. Dzięki temu jest dobrym pun-

ktem wyjścia do dyskusji o perspekty-
wach rozwojowych samorządów. 

- W tym zestawieniu obiektywnej
ocenie poddawane są dokonania władz lo-
kalnych pod względem zrównoważonego
rozwoju, a to właśnie taka polityka może
pomóc miastom i gminom przetrwać naj-
trudniejsze czasy w dobie pandemii. Zrów-
noważony rozwój zakłada bowiem odpo-
wiedzialne gospodarowanie istniejącymi
zasobami w celu budowania trwałego roz-
woju w obszarze ekonomicznym, spo-
łecznym i środowiskowym  – podkreśla Ar-
kadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

To już trzecie w ostatnim czasie ze-
stawienie, które wpisuje się w tezę, a
jednocześnie ją potwierdza, że samorząd
miasta Darłowo efektywnie i skutecznie
realizuje działania mające na celu utrzy-
manie w dobie pandemii wysokiego po-
ziomu nakładów na inwestycje i sprawy
społeczne.

Miasto Darłowo kilka dni
temu ogłosiło przetarg na bu-
dowę ul. Traugutta. Na oferty
wykonawców czekamy do 15

stycznia 2021 r.

Ulica wykonana zostanie jako ciąg
pieszo-jezdny szerokości 5 m wraz ze
zjazdami do posesji. Całość zostanie
oświetlona w technologii LED. Zgodnie
z zapisami Miejscowego Planu Zagos-
podarowania Przestrzennego, a także
zaleceniami wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, nawierzchnia drogi wy-
konania zostanie z ekokratek wypeł-
nionych kruszywem.

Inwestycja stanowi kolejny etap re-
witalizacji tej części miasta. Wcześniej,
w połowie roku 2018 na terenach zde-
gradowanych powstał Rodzinny Park
Rekreacji.

Na koniec 2020 jesteśmy gotowi fi-

nansowo do realizacji kolejnej części –
dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 205.
Wybrany wykonawca, zgodnie z prze-
widzianym harmonogramem prac, bę-
dzie musiał zakończyć roboty do 15
września 2021 r.

W 2021 roku poWstanie ul. traugutta 

Park Inkula
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B
udżet miasta na rok 2021 za-
kłada wydatki ogółem na
sumę 78.644.488,78 zł, z

tego na wydatki majątkowe, czyli inwe-
stycje przeznaczono 5.787.180 zł, co sta-
nowi 7,36% ogółu wydatków.  

Na opracowanie dokumentacji tech-
nicznych budowy wielu ulic oraz  ciągu
pieszo rowerowego wzdłuż kanału por-
towego do nowego basenu rybackiego w
Darłówku Zachodnim zapisano łącznie
kwotę 430 tys. zł 

Zaplanowano modernizację ulicy
Wieniawskiego (400 tys. zł ) i ulicy Zwy-
cięstwa w celu stworzenia miejsc par-
kingowych w pasie drogowym (53 tys. zł),
a także budowę drogi, która połączy uli-
cę Nadmorską z ulicą Marynarską (575
tys. zł), ciągu pieszo-jezdnego w ramach
ulicy Traugutta (540 tys. zł), nową na-
wierzchnię ulicy Księżnej Zofii (320 tys.
zł), ulicę Jana z Maszewa (251 tys. zł).

Turystyka pochłonie 190 tys. zł na
„Budowę szlaków kajakowych na rze-
kach Wieprzy i Grabowej”.

W ramach gospodarki mieszkanio-
wej ujęto m.in. 202,5 tys. zł na realizację
programu Miasto Darłowo-Ekologicz-
nie i Zdrowo na wymianę indywidual-
nych źródeł ciepła opalanych węglem.
Jednocześnie na zmniejszoną energo-
chłonność jednorodzinnych budynków
mieszkalnych - przedsięwzięcia anty-
smogowe Miasta Darłowo zaplanowano
wydanie  500 tys.  zł.

Uwzględniono również dwie inwe-
stycje w samorządowych placówkach
oświatowych. Modernizacji i remontu
doczekają się:  

Przedszkole nr 2 za kwotę 550 tys i
SP 3 za kwotę 700 tys. 

W gospodarce komunalnej zaplano-
wano m.in. na budowę oświetlenia 128
tys. zł. 

Kultura fizyczna i sport to m.in. wy-
datek 200 tys. zł na budowę Skatepark
Darłowo. Będzie on zlokalizowany na
Wyspie Łososiowej, na utwardzonym
miejscu, gdzie zimą montowane jest
miejskie lodowisko.

Inwestycyjne plany

na 2021 rok
Mimo spadku dochodów w roku 2021 i dużych
trudności związanych z pandemią koronawirusa
darłowski samorząd nie zamierza rezygnować z
inwestycji, które są kołem zamachowym rozwoju
każdej dziedziny naszego życia. To widać w
statystykach i taki jest kurs Darłowa – podkreślają
samorządowcy.

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla nierucho-
mości zamieszkałych w mieście
Darłowo ustalana jest na podstawie
ilości m³ średniomiesięcznego zu-
życia wody za poprzedni rok kalen-
darzowy (od stycznia do grudnia). 

W związku z powyższym, co-
rocznie w styczniu właściciel nie-
ruchomości zamieszkałej ma obo-
wiązek złożyć zmianę deklaracji na
odbiór odpadów komunalnych. Do-
tychczas mógł to uczynić bezpo-

średnio, osobiście w urzędzie miej-
skim.

Tym razem, w styczniu 2021 roku
w związku z panującą sytuacją epi-
demiczną w naszym kraju, mając na
uwadze Państwa bezpieczeństwo,
wypełnione druki deklaracji zosta-
ną do Państwa wysłane za pośred-
nictwem poczty polskiej. Po weryfi-
kacji danych zawartych w deklaracji
(dane właściciela, ilość zużytej
wody) właściciel nieruchomości
uzupełnia pole: miejscowość i data

oraz składa czytelny podpis. Na-
stępnie deklarację należy dostar-
czyć do tutejszego urzędu (drogą
pocztową lub złożyć do skrzynki
podawczej znajdującej się w holu na
parterze budynku Ratusza).

Wraz z drukiem deklaracji
otrzymacie Państwo (proszę nie
odsyłać):

• informację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi – informacja zawierają-
ca kwotę opłaty na każdy miesiąc

2021 roku wraz z indywidualnym nr
konta,

• ulotkę „Odpady komunalne-
podstawowe informacje” – aktualne
informacje o gospodarce odpadami
komunalnymi w mieście Darłowo.

W przypadku braku potwierdzenia
danych zawartych w deklaracji lub
braku zwrotu deklaracji zostanie z
urzędu wszczęte postępowanie okre-
ślające wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.
UWAGA! Od stycznia 2021 r. pro-

szę nie uiszczać opłaty obowiązują-
cej w 2020 roku.

Stawka opłaty nie ulega zmianie,
wynosi 11 zł za 1 m³ zużytej wody.
Zmienia się natomiast zużycie wody
z danej nieruchomości, które powo-

duje zmianę opłaty, dlatego w 2021
roku nie należy uiszczać opłaty,
która obowiązywała w roku 2020.

Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych takich jak sklepy, biura,
szkoły, gabinety, urzędy nie mają
obowiązku składania zmiany deklara-
cji. Informację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na 2021 rok otrzymają drogą
pocztową. Zasada ta nie dotyczy nie-
ruchomości o charakterze hotelar-
skim. Właścicieli hoteli, domów opie-
ki, pensjonatów czy internatów obo-
wiązuje procedura jak w przypadku
nieruchomości zamieszkałych.

RefeRat GospodaRki odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany w 2021 roku 

Nieruchomości położone przy ulicy 

Bursztynowej, obręb 3.
• nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nume-

rami: 5/16, 2/26, 18/56 i 12/10, o łącznej powierzchni 9934

m2, oraz udział w drogach wewnętrznych. 

• nieruchomość oznaczona numerem 5/13 o powierzchni

12.207 m2, oraz udział w drogach wewnętrznych.

• nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nume-

rami: 7/5,05/2,06/3 i 3/3, o łącznej powierzchni 23971 m2,

oraz udział w drogach wewnętrznych.

• oznaczona numerem 112/1, o powierzchni 2053 m2, oraz

udział w drodze wewnętrznej.

• oznaczona numerem 112/2, o powierzchni 2256 m2, oraz

udział w drodze wewnętrznej

• oznaczona numerem 112/3, o powierzchni 2116 m2,

• oznaczona numerem 18/64, o powierzchni 2009 m2,

• oznaczona numerem 18/65, o powierzchni 2634 m2,

• oznaczona numerem 18/66, o powierzchni 2893 m2,

• oznaczona numerem 18/67, o powierzchni 2627 m2,

Przeznaczone pod: zabudowę obiektami hotelarskimi, do-

puszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja

usług turystycznych.

Nieruchomości położone przy ulicy 

Łososiowej, obręb 2.
• oznaczona numerem 400, o powierzchni 1103 m2

wadium 40.000,00 zł

Nieruchomości położone przy ulicy 

Nadmorskiej, obręb 2.

• oznaczona numerem 174/21, o powierzchni 1973 m2,

• oznaczona numerem 174/22, o powierzchni 2093 m2,

• oznaczona numerem 174/23, o powierzchni 2080 m2,

• oznaczona numerem 174/24, o powierzchni 2075 m2,

• oznaczona numerem 343/22, o powierzchni 2080 m2,

Przeznaczenie: zabudowa usług turystyki – hotel, zabu-

dowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastro-

nomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej po-

wierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy

biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabie-

gowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi sportu i rek-

reacji.

Informacje o ogłoszonych i planowanych przetargach

znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dar-

łowie www.darlowo.pl.

Ogłoszenie i warunki przetargów publikowane są na

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.dar-

lowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarzą-

dzenia Burmistrza, są wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzę-

dzie Miejskim w Darłowie.

Uwaga!  Przetargi  na nierUchomości !
Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych

nieograniczonych położonych w Darłowie.
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Od 10 grudnia filia Starostwa Powiatowego i filia Powia-
towej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieszczą się w
budynku przy ulicy Franciszkańskiej 2 w Darłowie (wejście od
podwórka z tyłu budynku). W budynku tym m.in. znajduje się
świetlica środowiskowa „Bezpieczna Przystań”.

W nowej siedzibie interesanci są już przyjmowani. Dojazd

i dojście od ulicy Wenedów. Do tej pory filia Starostwa Po-
wiatowego w Darłowie, mieściła się w budynku internatu Ze-
społu Szkół Morskich.

Przenosiny filii starostwa 

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja 2020

Inna, ale równie ciepła 
Przejazd Mikołaja i Mikołajowej uli-

cami Darłowa i Darłówka oraz Poczta
Świętego Mikołaja - tylko tyle i aż tyle
mogliśmy dla Was zrobić w tym dziw-
nym czasie. 

W niedzielę, 6 grudnia 2020 Św. Mi-
kołaj ze swą żoną Śnieżynką złożył wi-
zytę w Darłowskim Centrum Wolonta-
riatu, po czym z wesołym pojazdem wy-
pełnionym workami słodyczy ruszył na
ulice królewskiego miasta sprawiając
dzieciom wiele radości. Klaksonem i
dzwonkiem nawoływał dzieci i co pe-
wien czas zatrzymywał się częstując
najmłodszych słodyczami i przyjmując
listy. Zanim dotarł na rynku odwiedził
kilka ulic, gdzie witano go machaniem
rąk i okrzykami. Radość gościła na twa-
rzach dzieci i rodziców, którzy ten fakt
uwieczniali na zdjęciach.  

Byliśmy wzruszeni, kiedy zobaczy-
liśmy dzieci, rodziców, babcie i dziad-
ków  w oknach domów, na balkonach,
chodnikach i ulicach. Wyszliście, żeby
powitać w Darłowie Mikołaja z żoną!
Otrzymali od Was dużo serca, serdecz-
nych słów, piękne uśmiechy, wzrusze-
nie dzieci a także... ciasteczka własnej
roboty i mleko do ciasteczek, to było
bardzo miłe.

Na placu przed ratuszem czekały na
niego dzieci z rodzicami. Na okolicz-
ność zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia rynek przybrał świąteczny
wygląd. Wielka srebrzysta bombka i
jeszcze większa choinka witały przyby-
łych. Przy choince stała oryginalna
skrzynka pocztowa na listy do Św. Mi-

kołaja. Po kilku rundach na rynku Mi-
kołaj pojechał w objazd Darłowa i Dar-
łówka obdarowując maluchy słodycza-
mi i uśmiechem. Pod wieczór Św. Miko-
łaja powitał gospodarz Darłowa

Arkadiusz Klimowicz. Wówczas uroczy-
ście odpalono choinkę. 

O oprawę medialną zadbało Biuro
Promocji Miasta Darłowa.

Opinia

Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Domu Kultury:
- Tegoroczna edycja Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja jest dowodem istnienia magii Świąt,
czaru choinki i istniejącego gdzieś pomiędzy realiami codzienności dobra. Nie tylko odbyła się w
niełatwym organizacyjnie czasie, ale znalazła sobie swoje własne kanały i sposoby by dotrzeć do
każdego. By zmotywować do wyjścia całe rodziny, do uśmiechu skierowanego w kierunku dru-
giego człowieka, do podtrzymania wiary w istnienie Mikołaja i tego, że może być dobrze nawet
jeśli jest inaczej. Dowodem na to niech będzie nie tylko piękna pogoda, ciasteczka, którymi ob-
darowana została nasza Para Mikołajowa, megapaka, którą w tym roku otrzymało DCW ale
także to, że znowu o tej samej porze, w tym samym miejscu spotkaliśmy się na Rynku w Dar-
łowie – cokolwiek by się nie działo… byliśmy i jesteśmy. To jest właśnie magia Świąt. Bardzo
Wam dziękujemy za to, że byliście!

Podziel się… jedzeniem

Idea foodsharingu 
zawitała do Darłowa 
Pod tą tajemniczą nazwą

kryje się pomysł dzielenia się
jedzeniem - którego miewamy
za dużo - z potrzebującymi. Z
inicjatywą zainstalowania przy
budynkach klasztornych lo-
dówki zewnętrznej,  tzw. jadło-
dzielni”, wyszli darłowscy oo.
franciszkanie. 

Można przynieść świeżą
żywność i podzielić się nią z po-
trzebującymi. Każdy głodny
może bezpłatnie z lodówki sa-
modzielnie wyjąć to, co mu po-
trzebne.

Fot. Karolina PawłowsKa
/Foto Gość (Koszalin.Gosc.Pl)

Burmistrz Darłowa Arkadiusz Kli-
mowicz postanowił przekazać część
materiałów ochronnych z rezerw
miasta na potrzeby Domu Hospicyjno-
Opiekuńczego Caritas im. Bp. Cze-
sława Domina w Darłowie. Kombine-
zony i maseczki ochronne dostarczył
Sekretarz Miasta - Tomasz Bobin. Per-
sonel nie krył zadowolenia. W tym
trudnym czasie pandemii materiały te
są niezwykle ważne i w szybkim
tempie zostają zużywane.

Wsparcie dla hospicjum

Podajemy numer telefon do tej filii Starostwa - 94 314 04 00 lub 01.

Od 6 grudnia na słupach oświetleniowych
cieszą oko iluminacje świetlne. Miasto kupiło
20 nowych motywów dekoracyjnych, które
umieszczono na Placu Kościuszki oraz na ul.
Powstańców Warszawskich. Na rynku po-
stawiono choinkę oraz bombkę 3D. 
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31 stycznia 2021 roku od-
będzie się kolejny, 29. finał

Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W Darłowie

też zagra.

S
ytuacja epidemiczna nie po-
zwoliła zrobić tego w zapla-
nowanym wcześniej termi-

nie,  a nam zrobić fizycznie darłow-
skiego finału, gdzie mogliśmy ten
dzień spędzić blisko siebie. 

Możemy jednak rozegrać te ważne
dla Polski derby troszkę inaczej. Idąc
z duchem czasu przenosimy się do in-
ternetu. Zapraszamy do dołączenia do
specjalnej grupy na facebooku, gdzie
już niebawem wystartują pierwsze -
darłowskie licytacje. Wystarczy w
oknie wyszukiwania fb wpisać: DAR-
ŁOWO - WOŚP 2021 - LICYTACJE i
kliknąć "dołącz do grupy". 

Jeśli chcielibyście przekazać ja-
kieś ciekawe fanty na licytację lub
zasponsorować np. złote serduszko,
prosimy o kontakt telefoniczny 
+48 535 003 568. 

Przedmioty można też dostarczyć
do Urzędu Miejskiego (pokój 41). Dar-

łowo zawsze daje radę. Mamy tu most.
Ma piękną nazwę. Pokażmy teraz, że

płynie pod nim rzeka. A z jej nurtem
płynie rwąca pomoc. Siema!

Do grona prestiżowych partnerów
Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska do-
łączyła największa w Europie Środkowo-
Wschodniej Fabryka Domów Mobilnych -

LARK Leisure Homes. Zarząd marki LARK
docenił osiągnięcia sportowe Marleny Kar-
wackiej, Darii Pikulik oraz Wiktorii Pikulik.

Umowa będzie obowiązywać do

końca przyszłego roku z możliwością prze-
dłużenia, a zawodniczki Daria, Marlena oraz
Wiktoria w nowym sezonie będą repre-
zentowały klub LARK Ziemia Darłowska.

Lark Leisure Homes partnerem Klubu 
Kolarskiego Ziemia Darłowska

Docenili osiągnięcia 

Finał z głową - takie jest
hasło przewodnie kolejnej edycji
zbiórki organizowanej przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. A zbieramy na zakup
sprzętu dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy

- Wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że nie będzie on taki
sam jak co roku. Jednak sztab
utworzony w Szkole Morskiej
rozpoczął intensywne przygoto-
wania. Kleimy puszki, segregu-
jemy gadżety, które będą licyto-
wane na aukcji online, planujemy
strategię tego dnia, mając na
uwadze liczne obostrzenia, któ-
rych musimy przestrzegać – pod-
kreśla szef Sztabu  Janusz Resil,
który czuwa nad całością dar-
łowskiej akcji.

Darłowscy wolontariusze WOŚP 

Wczwartek, 3 grudnia, lekcję
wiedzy o społeczeństwie dla

88 licealistów z Zespołu Szkół Morskich w
Darłowie poprowadził… burmistrz miasta Ar-
kadiusz Klimowicz. 

Włodarz miasta przedstawił
uczniom zadania i cele jednostek sa-
morządu terytorialnego, oczywiście
biorąc za przykład Darłowo. Praktyczny
aspekt funkcjonowania urzędów i in-
stytucji miejskich, który kompleksowo,
aczkolwiek w sposób przystępny dla
młodych ludzi omówił burmistrz Klimo-

wicz, uzupełniło wcześniejsze meryto-
ryczne wprowadzenie do omawianej
tematyki, które zrealizował podczas
wcześniejszych lekcji nauczyciel wiedzy
o społeczeństwie w ZSM – dr Rafał
Marciniak.

Zajęcia przeprowadzone w nieco
dłuższym niż standardowym 45-minu-
towym wymiarze zakończyły się wie-
loma pytaniami do burmistrza, co nie-
wątpliwie może świadczyć o
zainteresowaniu młodego pokolenia
mieszkańców Darłowa sprawami miasta.

Niecodzienna lekcja wiedzy
o społeczeństwie

4 grudnia weszło w życie zarządzenie
Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie
ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w
Darłowie w związku z obowiązującym na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii:  

• Preferowane formy komunikacji i
załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w
Darłowie to: kontakt telefoniczny, poprzez
platformę e-PUAP, za pośrednictwem
operatora pocztowego lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, w przypad-
kach, kiedy ma to zastosowanie.

• Kasa Urzędu Miejskiego w Darłowie
jest nieczynna.

• Bezpośrednia obsługa interesantów
odbywać się będzie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 wy-
łącznie w holu na parterze budynku Ra-
tusza.

• Interesanci przyjmowani będą po-
jedynczo z zachowaniem standardów
bezpieczeństwa sanitarnego, z obowiąz-
kiem podania swoich danych kontakto-
wych.

• Ogranicza się liczbę uczestników
ceremonii ślubnej w sali posiedzeń UM
w Darłowie do 6 osób, nie wliczając w
ten limit osoby prowadzącej uroczys-
tość.

W dalszym ciągu podtrzymujemy
apel do stosowania się do zasad sanitar-
nych i o regularne śledzenie aktualności
na oficjalnej stronie miasta: www.dar-
lowo.pl i komunikatów w mediach spo-
łecznościowych (profile na Facebooku:
Miasto Darłowo, Wiadomości Darłowskie),
by otrzymywać autoryzowane informacje
dot. codziennego funkcjonowania naszego
miasta.

Zasady sanitarne pracy ratusza

Wspólnie dbajmy  o siebie

26 listopada zastępca burmistrza –
Rafał Nagórski wraz z Arturem Wejne-
rowskim, kierownikiem Biura Promocji
Miasta i Komunikacji Społecznej wzięli
udział w trzeciej już, tym razem półtora-
godzinnej  wideokonferencji ze szwedzką
gminą Hassleholm. 

Rozmowa poświęcona była
ochronie środowiska i turystyce w kon-
tekście zacieśniania współpracy, rów-
nież przy wykorzystaniu środków unij-
nych.

- Wzorce szwedzkie to był punkt
zaczepienia naszej współpracy. Od tego
wszystko się właściwie zaczęło w latach
90. – przypominał Rafał Nagórski.

- To właśnie integracja europejska
i możliwość dołączenia do wspólnoty

Unii pozwoliła być Polsce w tym
miejscu, w którym my byliśmy wtedy.
Ciągłe udoskonalanie systemu gospo-
darki odpadami leży we wspólnym in-
teresie nas wszystkich, a dbanie o śro-
dowisko jest priorytetem nie tylko dla
nas, ale i całej Unii Europejskiej – uzu-
pełniał Tomas Petersson z Gminy Has-
sleholm.

W zakresie współpracy w obszarze
turystyki coraz częściej pojawiały się
propozycje realnych wymian delegacji
po względnym zakończeniu pandemii
koronawirusa. – Jeśli wszystko pójdzie
dobrze, delegacje z Hassleholm bę-
dziemy gościć w Darłowie na kolejnym
21. Festiwalu Filmów Skandynawskich
w Darłowie.

Rozmowy partnerskie  WOŚP PO raz 29.
- dOłącz dO gruPy 
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75. rocznica polskiego Darłowa i Pomorza Zachodniego

Pamięć na medal
W roku 2020 przypada 75. rocznica

ustanowienia polskiej administracji
na Pomorzu Zachodnim. Sejmik Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego usta-
nowił rok 2020 – Rokiem Polskiego
Pomorza Zachodniego.      

Miasto Darłowo podkreśliło polską
państwowość na ziemiach Pomorza
wybiciem okolicznościowego mosięż-
nego Medalu „75 LAT POLSKIEGO
DARŁOWA 1945-2020”. Na awersie
logo obchodów 75-lecia, napisy RÜ-
GENWALDE - DERŁÓW- DARŁOWO
(trzy kolejne nazwy Darłowa na prze-
strzeni 75 lat) oraz półpostać Stani-
sława Dulewicza - pierwszego powo-
jennego burmistrza Darłowa. Auto-
rem projektu jest Daniel Frącz.  Na
rewersie herb miasta Darłowa z napi-
sem w otoku KRÓLEWSKIE MIASTO
DARŁOWO.

Rocznicę 75-lecia Polskiego Darłowa
i Pomorza Zachodniego rozpoczęto 7
marca  uroczystymi obchodami Święta
Osadników Ziemi Darłowskiej – to je-
den z najważniejszych dni dla Darłowa.
Ten dzień, w roku 1945, otworzył nową
kartę w jego dziejach. Po 637 latach te
ziemie wróciły do Polski, a trzeba przy-
pomnieć, że ostatnim władcą Królestwa
Polskiego, któremu podlegała Ziemia
Darłowska był król Władysław Łokie-
tek.

Trzysta lat temu władze Prus zlik-
widowały wielowiekową samorządową

autonomię miasta Darłowa. Obecna, 30.
rocznica odrodzonego samorządu tery-
torialnego w Polsce, wpisuje się w ob-
chody 75-lecia Polskiego Pomorza Za-
chodniego. Polacy odzyskali realny
wpływ na to, co dzieje się w ich małych
ojczyznach. 

- Ostatnie 75 lat z perspektywy
wieków to okres niezbyt długi, ale
jakże ważny, nie tylko dla nas, ale
także następnych pokoleń. Czas po-
wojenny to okres dynamicznego roz-
woju miasta, jego transformacji z
miasta rybacko-rolniczego na znany
w całej Polsce kurort turystyczny –
ocenia Arkadiusz Klimowicz, bur-
mistrz Darłowa.

Do tej pory Miasto Darłowo uhonorowało

MeDalaMi, M.in.:
• Szkło Kontaktowe TVN24
• Wojciecha Zimińskiego - dziennikarza, poetę, scenarzystę, redaktora redakcji

kultury PR i prezentera TVN;
• Henryka Sawkę – rysownika, satyryka, ilustratora;
• Andrzeja Kraśnickiego – prezesa Związku Piłki Ręcznej i Polskiego Komitetu

Olimpijskiego;
• Stanisława Wziątka – wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego;
• Marka Krajewskiego – pisarza, Honorowego Obywatela Darłowa;
• Cezarego Łazarewicza – pochodzącego z Darłowa pisarza, dziennikarza, publi-

cystę i laureata nagrody Nike;
• POC Partners – belgijskiego inwestora realizującego m.in. projekt Marina Royale

w Darłowie;

• Mieczysława Struka – marszałka województwa pomorskiego   
• Martę Chełkowską – prezeskę Pomorskiej Regionalnej Organizacji Tury-

stycznej
• Kazimierza Kuligowskiego – kombatanta, powstańca warszawskiego;
• Darłowskich kombatantów oraz zaproszonych goście obchodów wybuchu Po-

wstania Warszawskiego;
• Jana Skórskiego – pioniera Ziemi Darłowskiej (pośmiertnie)
• ojca Damiana Basaraba – wieloletniego franciszkanina darłowskiej parafii NMP,        
• Niepubliczne Przedszkole „Great Sasetka”.
• Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna,
• radni Rady Miejskiej w Darłowie,
• Edward Ziółkowski (pośmiertnie),
• Jan Schwarzlose,
• Niepubliczne Przedszkole ze Żłobkiem "Przy Szkole",

(pełna lista uhonorowanych na www.darlowo.pl)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej wydało album z rysun-
kami Konstantego Kontowskiego no-
szący tytuł „75 rysunków piórkiem  i
tuszem na 75 - lecie Polskiego Dar-
łowa”.

We wstępie do albumu Arkadiusz
Klimowicz burmistrz Królewskiego Miasta
Darłowa nawiązuje do jego powojennych
dziejów i tych, którzy tworzyli fundamenty
polskiego miasta. Prezes TPZD, pod któ-
rego redakcją wydano album, kreśli syl-
wetkę i ważniejsze dokonania utalento-
wanego artysty rysownika, malarza,
grafika i rzeźbiarza Konstantego Kontow-
skiego - autora wszystkich opublikowa-
nych rysunków i akwarel.

W albumie zamieszczono jedynie 75
rycin z bogatej kolekcji artysty liczącej

blisko 500 prac wykonanych w latach
1989-2020, głównie jednak najnowszych
prezentujących zarówno Darłowo
dawne jak i współczesne. W albumie po-
dzielonym na dwie części pokazano naj-
bardziej charakterystyczne budowle ar-
chitektoniczne i widoki starego miasta
oraz jego nadmorskiej kurortowo-rybac-
kiej dzielnicy.

Konstanty Kontowski z wykształ-
cenia historyk sztuki i muzealnik, z powo-
łania artysta jest członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Darłowskiej od blisko 30
lat. Wydana publikacja łączy aspekty ar-
tystyczne, ikonograficzne, historyczne i
edukacyjne. 

- Jednym z celów publikacji było udo-
kumentowanie piękna miasta, na które
rzadko zwracamy uwagę chodząc jego uli-

cami. Niektóre obiekty ulegają zmianom
albo przemijają i odchodzą. Powstałe ob-
razy i szkice pozostaną na zawsze. Album
jest specyficznym  rodzajem spacerów z
widokami na różne interesujące fragmenty
nadbałtyckiej miejscowości – podkreśla
burmistrz Darłowa.    

Teksty pod rysunkami pełnią rolę nie
tylko objaśniającą, ale mają również duży
ładunek edukacyjny. Album opowiada o
niepowtarzalnym klimacie nadmorskiego
miasta, jego historii i dniu dzisiejszym i jest
autentycznym zapisem oblicza miasta,
uwiecznionym przez jego mieszkańca.
Album wydało Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Darłowskiej dzięki wsparciu finan-
sowemu samorządu darłowskiego. 

Leszek WaLkieWicz 

Nowe wydawnictwo 

Darłowo narysowane 

Ahoj żeglarzu! 
Pojawiła się nowa publikacja mary-

nistyczna - folder, którego głównym
zadaniem jest promocja mariny jach-
towej w Darłowie, obszaru południo-
wego Bałtyku oraz miasta.

Wydawnictwo jest ostatnim ele-
mentem działań w ramach projektu
„South Coast Baltic”, którego jesteśmy
partnerem.

- Wszystko po to, by w nowym se-
zonie żeglarskim nasza marina jach-
towa stała się głównym celem desty-
nacji żeglarzy z różnych stron świata,
a sam folder mógł zostać zaprezento-
wany m.in. na największych targach
żeglarskich „Boot Düsseldorf” edycja
2021 – podkreśla Arkadiusz Klimo-
wicz.

Nakład folderu to 5500 sztuk - w
jednoczesnej wersji angielskiej, nie-
mieckiej i polskiej. 85 procent kosztów

jego realizacji pokryła UE w ramach
projektu SCB.

O innych działań w projekcie prze-
czytasz na www.marina.darlowo.pl

Zacheuszki i szczątki średniowiecz-
nych malowideł wyłoniły się spod

tynku XV-wiecznej kaplicy przylegającej do
prezbiterium kościoła Mariackiego w Dar-
łowie. 

Odkrycie to efekt trwających od lipca
prac konserwatorskich. Po skuciu znacznej
części tynków, niemal aż do cegły, odsło-
nięto fragmenty średniowiecznych
tekstów i malowideł ściennych oraz  XV-
wieczne zacheuszki w kształcie krzyża
maltańskiego w okręgu.   

Zacheuszki, czyli krzyże apostol-
skie, w kościołach czy kaplicach kato-
lickich są umieszczane podczas ich kon-
sekracji w dwunastu miejscach.
Darłowskie są namalowane czerwoną
ochrą. W średniowieczu  namaszczenia
ścian i ołtarza dokonywali wyłącznie
biskupi. 

Z inicjatywy proboszcza parafii MB.
Częstochowskiej i gwardiana klasztoru
franciszkanów o. Wiesława Przybysza, po

zakończeniu renowacji latem 2021 r., bę-
dzie tam kaplica Adoracji Najświętszego
Sakramentu.          

Podczas prac konserwatorskich od-
kryto również średniowieczne   ostrołu-

kowe wejście prowadzące od południa  do
kaplicy. 

Prace konserwacyjne i renowacyjne
zostały dofinansowane kwotą  40 tys. zło-
tych przez darłowski samorząd.

Archeolodzy odkryli unikatowe malowidła
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60 lat pełnych kultury 
Sześćdziesiąt lat temu swoją karie-

rę zawodową rozpoczynał Jan
Schwarzlose. Instruktor muzyki w
Darłowskim Ośrodku Kultury im. Leo-
polda Tyrmanda. Od wielu lat związa-
ny z życiem kulturalnym miasta Króla
Eryka.       

Jubilat  to nauczyciel wokalu i gry
na instrumentach klawiszowych, za-
łożyciel wielu grup i składów muzycz-
nych, w tym m.in. zespołu folklory-
stycznego Babunie z Darłowa czy gru-
py Scherzo, z którą koncertuje do
dziś. 

Szanowany i lubiany nauczyciel
dzieci i młodzieży, angażujący się tak-
że w działania kulturalne na rzecz
osób niepełnosprawnych, wykluczo-
nych, a także na rzecz darłowskich
grup senioralnych. Muzyk, kompozy-
tor i zdobywca wielu nagród muzycz-
nych. Człowiek niezwykle ciepły,
otwarty, z dobrymi zasadami wartymi
naśladowania. 

Absolwent Liceum Pedagogicznego
w Szczecinie, ukończył Studium Nau-
czycielskie na kierunku śpiew z muzy-
ką w Słupsku oraz Państwową Wyższą

Szkołę Muzyczną na kierunku wycho-
wanie muzyczne w Gdańsku. Pracę w
DOK Darłowo rozpoczął w roku 2004, z
którym związany jest do dziś. 

Wielokrotnie nagradzany i odzna-
czany w swym bogatym życiu m.in.:
Medalem Edukacji, Odznaką „Zasłużony
Działacz Kultury”, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Nagro-
dą Kuratora i Ministrów Szkolnictwa i
Kultury.

Niestety, z uwagi na pandemię pla-
nowany na październik Benefis Jana
Schwarzlose nie mógł się odbyć.

Z okazji 60-lecia pracy zawodowej w kulturze słowa gratulacji i uznania wraz z podziękowa-
niami kierujemy do Jubilata, życząc wielu życiowych aplauzów i dobrego zdrowia.

Pasje po Horyzont to program
stypendialny, który motywuje mło-
dych, pełnoletnich mieszkańców po-
wiatu sławieńskiego do rozwijania
najbardziej szalonych i odważnych
pasji.

Uroczyste rozdanie grantów odbyło
się 15 grudnia, w siedzibie Darłowskiego
Centrum Wolontariatu. W związku z
obecną sytuacją epidemiologiczną w spot-
kaniu udział wzięli stypendyści, organi-
zator oraz przedstawiciel POC Partners.

W tym roku komisja stypendialna
przyznała trzy granty w wysokości
6.000,00 zł każde.  W bieżącej edycji swoje
marzenia będą spełniali:

Magdalena Zawadka - mieszkanka
Darłowa, studentka II roku pedagogiki.
Pasją Magdaleny są książki. Kocha czytać

i pisać, ale z dużym powodzeniem realizuje
się również jako recenzentka książek.
Swoimi spostrzeżeniami dzieli się na in-
stagramowym profilu.

Krzysztof Kołakowski – mieszka-
niec gm. Darłowo, uczeń III klasy w Zespole
Szkół Morskich w Darłowie. Jego pasją jest
muzyka. Krzysztof jest gitarzystą samo-
ukiem i marzy o profesjonalnym sprzęcie
oraz o rozwijaniu swoich umiejętności za-
równo podczas tworzenia muzyki jak i w
czasie występów ze swoim ukochanym
zespołem.

Sebastian Wierzbicki - mieszkaniec
gm. Darłowo, uczeń III klasy I LO im. St.
Dubois w Koszalinie. Młody człowiek z
wieloma pasjami, wśród których są: min-
dfulness, medytacja, slow living, fotografia,
nagrywanie filmów, poezja, tworzenie mu-

zyki. Jednak ponad wszystkim króluje Joga.
Marzeniem Sebastiana jest rozwijanie
swojej ścieżki duchowej pod okiem naj-
lepszych, certyfikowanych nauczycieli
Yogi.

Fundatorem stypendiów jest
partner strategiczny DCW belgijska
spółka POC Partners, realizator projektu
inwestycyjnego pod nazwą Marina Ro-
yale Darłowo.

Aż 18 tys.  zł na rozwijanie swoich pasji 

BRAWA DLA MŁODYCH 

Sukces Wasz z uwagi na fakt, że Wasze
pasję wnoszą dużo dobrego do kultury –
cieszy nas tym bardziej. Gratulujemy.

Valhalla 
w Darłowie 

W naszym mieście powstaje pełno-
metrażowy film fabularny "Valhalla".

Film reżyseruje aktor Marcin Waw-
rzyniak. Nad zdjęciami czuwa Rafał Je-
rzak. Będzie to film życiowy - o sile ma-
rzeń i realiach życia. Na przekór wszel-
kim trudnościom. - Większość zdjęć
powstało w Darłowie, choć są również
ujęcia kościoła w Cisowie, czy kutrów w
Jarosławcu - dodaje. Realizacja plano-
wana jest na rok 2021. Film będzie dys-
trybuowany poprzez sieć kin studyj-
nych.

Fabuła?! Uchylimy rąbka… Krystian
jest bardzo dobrze rokującym bokse-
rem, który próbuje wyrwać się z małego
miasteczka i odnieść sukces na arenie
międzynarodowej. Ma warunki by wal-
czyć z najlepszymi na świecie. Na prze-
szkodzie stoją finanse i codzienny byt.
Pracuje jako rybak i szykuje się na wiel-
ką walkę z największym przeciwnikiem
– Diggim, ale jego plany zostają pokrzy-
żowane przez chorobę siostry, która
jest w zaawansowanej ciąży. Aby urato-
wać siostrę musi zrezygnować ze swo-
ich marzeń i dalszej kariery. Czy boha-
terowi uda się sprostać wyzwaniom
stawianym przez los?

Nieprzerwanie od 1223 roku –
kiedy to ówczesny papież Honoriusz
III zatwierdził regułę zakonną sformu-
łowaną przez św. Franciszka z Asyżu –
swoje tradycje i obrządki kultywują na
całym świecie Franciszkanie. Także
Darłowo z ojcami Zakonu Braci Mniej-
szych ma nierozerwalne więzi sięga-
jące przeszło siedmiu dekad.

 Lata 1945-1951
Darłowo zostało odbite przez Armię

Czerwoną. Wówczas to Kościół Mariacki
został przekształcony w magazyn rzeczy i
urządzeń wywożonych do ZSRR.

Ministerstwo Administracji Pub-
licznej pismem z 7 VII 1945 roku zachęcało
zakon oo. Franciszkanów do objęcia jak
największej liczby placówek duszpaster-
skich dla potrzeb ludności polskiej.
Pierwszy powojenny polski burmistrz Dar-
łowa (wtedy Derłowa) Stanisław Dulewicz
zwrócił się do ojców w Radziejowie Ku-
jawskim – skąd sam pochodził – z prośbą
o przysłanie księdza.

4 VIII 1945 r. do miasta przybył o.
Damian Władysław Tyniecki i objął dusz-
pasterstwo, odprawiając pierwszą mszę
św. w kościele św. Gertrudy. 1 IX 1945 roku
odbyło się z udziałem ok. 500 osób po-
święcenie Kościoła Mariackiego i eucha-
rystia w intencji poległych Polaków w nie-
dawno zakończonych działaniach
wojennych. Dwa tygodnie później – 14 IX
– starosta sławieński zdecydował o prze-
kazaniu obiektu sakralnego oo. Francisz-
kanom dla praktyk religijnych. Po czterech
wiekach protestantyzmu kościół powrócił
do katolików.

 Lata 1952-1982
1954 rok upłynął pod znakiem grun-

townych remontów – całego dachu Ko-

ścioła Mariackiego (cztery lata później wy-
konano w nim także polichromię) oraz bu-
dynków należących do parafii. W 1962 do-
konano zmiany wezwania kościoła na
Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym
czasie w Darłowie pracowało 5 kapłanów
i służyło 49 ministrantów. 3 III 1973 r. do-
konano kanonicznej erygacji Klasztoru
Franciszkanów w Darłowie.

W latach 1974-1975 z kościoła usu-
nięto protestanckie balkony wraz z drew-
nianą klatką schodową, odbito tynki żeber
sklepień w nawie głównej oraz w jej wej-
ściu zamontowano dwuskrzydłową
bramę. Odsłonięto wnęki i dwa portale
gotyckie. W ramach tych prac trzy sarko-
fagi: króla Eryka Pomorskiego oraz księż-
nych Elżbiety i Jadwigii przeniesiono zza
ołtarza głównego do kaplicy pod wieżą.
W 1977 r. zawiązuje się Dom Zakonny
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

Darłówko
Pierwsza pasterka w Darłówku od-

była się w 1979 roku i była możliwa dzięki
remontowi budynku gospodarczego na
salkę katechetyczną i kaplicę. W roku 1981
ks. bp Werno odprawił polową
mszę świętą z okazji Dni Morza zorgani-
zowanych przez NSZZ „Solidarność”. Także
w 1981 roku ustanowiono w Darłówku

niezależny wikariat pw. św. Maksymiliana
Kolbego i erygowano tamtejszy klasztor.
Rok później – 11 X – powstała niezależna
parafia.

 Lata 1983-2020
Od VIII 1983 r. ruszyły przygoto-

wania terenu i planów pod budowę ko-
ścioła i klasztoru w nadmorskiej dzielnicy
Darłowa, który finalnie powstał po czte-
roletniej budowie w 1993 r.

W 1990 roku franciszkanie z Dar-
łowa przejęli kościół św. Jerzego.

Przerwaną wojną tradycję procesji
pokutno-błagalnych sięgającą roku 1498
wznowił w 1991 roku proboszcz kościoła
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i trwa
ona do dziś – odbywa się rokrocznie we
wrześniu.

Od roku 1993 przy ul. Wenedów
znajduje się siedziba Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrze-
ścijańskiej.

29 VII 1995 r. w Darłowie gościł
Prymas Polski kardynał Józef Glemp z
okazji 50-lecia franciszkańskiej posługi na
Ziemiach Zachodnich i Północnych.

6 I 2014 r. z inicjatywy Arkadiusza
Klimowicza - burmistrza Darłowa zainau-
gurowano coroczny „Orszak Czterech
Króli” jadących na koniach z Zamku Książąt

Pomorskich ulicami Darłowa do Kościoła
Mariackiego. Tym czwartym jest król Eryk
Pomorski urodzony i zmarły w Darłowie.

 Lista franciszkańskich
proboszczów kościoła 
Mariackiego:

Damian Władysław Tyniecki (1945-
1950), o. Szymon Leon Grodzki (1950-
1953), o. Alfons Władysław Neumann
(1953-1959), o. Karol Zbigniew Ligęza
(1959-1963), o. Wawrzyniec Antoni Kurach
(1963-1968), o. Lucjusz Stefan Chodukie-
wicz (1968-1971), o. Stefan Malandy (1971-
1977), o. Ferdynand Zwolak (1977-1981), o.
Jacek Kamzela (1981-1989), o. Janusz Jęd-
ryszek (1989-2000), o. Ireneusz Łuczka
(2000-2004), o. Stanisław Piankowski
(2004-2016), o. Wiesław Przybysz (2016-
obecnie).

 Franciszkańscy probosz-
czowie kościoła Maksymi-
liana Mari Kolbego:

Stanisław Kotulski (1982-1983), o.
Anzelm Grabowski (1983-1986), o. Hie-
ronim Cyrański (1986-1992), o. Ryszard
Murawski (1992-2000), o. Tadeusz
Dzwonkowski (2000-2004), 

o. Marek Kiedrowicz (2004-2012), o.
Grzegorz Piśko (2012-2014). o. Sebastian
Firek (2014-obecnie).

Przez minione 75-lecie darłow-
skich franciszkańskich proboszczów
wspomagało w posłudze duszpaster-
skiej ponad dwustu braci mniejszych
konwentualnych, których nie sposób
tu wymienić.

Wszystkim im jesteśmy wdzięczni
za nieoceniony wkład w odbudowę pol-
skiego Darłowa.

Darłowscy franciszkanie 
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Darłovia - koniec dziwnej rundy

Aby do wiosny…
Rozstawaliśmy się w momencie,

kiedy nasza drużyna, jak się wydawało,
ma najgorsze za sobą. Pozorny spo-
kój.      

Po spokojnym 4:0 z Orłem, takie
samo  zwycięstwo z Błękitnymi na wy-
jeździe. Humory zepsuła nam nieco po-
rażka (mecz zaległy) z czerwoną latar-
nią tabeli - Spartą Węgorzyno 1:3. Pech,
czy wypadek przy pracy? Raczej pech,
bo wyjazdowe 2:1 z bardzo groźnym
Olimpem w Gościnie zdawało się dawać
nadzieję na znakomity finisz rundy.
Niestety, sobotnie spotkanie, 12 grud-
nia, zakończone 0:3 z Kluczevią Polski
Cukier Stargard zburzyło tę nadzieję.

Ostatecznie zakończyliśmy rundę
jesienną IV Ligi na 9. miejscu. Odnie-
śliśmy 7 zwycięstw (co symptomatycz-

ne tylko 2 u siebie), przy 5 porażkach.
Na niskiej lokacie tabeli zaważyło aż 8
remisów, z tego 5 na własnym boisku.
Stosunek bramek 35 do 31.

Szersze podsumowanie tej rundy i
statystyki, w następnym wydaniu na-
szych Wiadomości darłowskich. 

Pandemia wymusiła pewne obost-
rzenia w organizacji lig na każdym
szczeblu. Trafiły one głównie w kibi-
ców, zaś zespołom na naszym przynaj-
mniej poziomie dało to asumpt, by wy-
korzystywać zakażenia do odwoływania
swych meczów. 

Dziwne to, bo drużyny zgłaszały do
ligi po około 20 zawodników w kadrze.
Logicznym jest, że absencja 2/3 alarmu
wywołać nie powinna. Tym bardziej, że
już za tydzień pokrzywdzeni covidem

gracze śmiało hasali w kolejnym meczu.
Niestety, organizator ligi, czyli ZZPN
Szczecin, zdawało się, niezbyt nad tym
procederem panować.

Trudno było zachować tak ważny
rytm meczowy, cokolwiek planować,
kiedy w piątek idzie informacja, że nie
zagramy.

Cóż, grać jednak trzeba, 20 ligo-
wych kolejek zaliczonych, nadzieja w
tym, że wiosna pozwoli na powrót ki-
biców, stabilizację kalendarza i nie
ma co ukrywać - lepszą formę naszej
Darłovii. 

Aby do  wiosny...

W Centrum Sportowym Her-
kules w Darłowie odbył się IX Miko-
łajkowy Turniej Polskiej Organizacji
Ashihara Karate.

Turniej odbył się z ograniczoną liczbą
uczestników, na zasadach zgodnych z wy-
tycznymi dotyczącymi organizacji za-
wodów sportowych podczas epidemii
COVID-19. W turnieju uczestniczyli młodzi
zawodnicy Polskiej Organizacji Ashihara
Karate z czterech miejscowości w prze-
dziale wiekowym od 7 do 10 lat. 

Zawody odbyły się pod hasłem
,,Postaw na Rodzinę” i były adresowane
głównie do dzieci, które rozpoczynają
swoją przygodę z ashihara karate. Do-
datkową atrakcją turnieju dla młodych
zawodników były zabawy sprawno-
ściowe. Najlepszą zawodniczką turnieju
została Marcelina Piórek 7 kyu, a najlep-
szym zawodnikiem Piotr Namiel 6 kyu
(oboje z Darłowa). 

Nagrodami we wszystkich konku-
rencjach za miejsca 1-3 były dyplomy, me-

dale, nagrody rzeczowe oraz paczka ze sło-
dyczami dla wszystkich startujących dzieci. 

Sędzią głównym turnieju był prezes
Polskiej Organizacji Ashihara Karate -
shihan Dariusz Winiarski (6 dan) z Darłowa,
sędzią nadzorującym przebieg zawodów
był Karol Fąferek z Bobolina, a obowiązki
sędziego czasowego pełnił - sempai Rafał
Marciniak (8 kyu) z Darłowa. Zawody od-
były się pod patronatem Polskiej Federacji
Sztuk Walki i Sportów Obronnych przy
wsparciu Centrum Sportowego Herkules
w Darłowie i rodziców. 

Były to 124. zawody zorganizowane
przez Klub ashihara karate i ju jitsu w Dar-
łowie i 188. start zawodników klubu w za-
wodach w ciągu 33 lat działalności. 

Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu w Dar-
łowie - zaprasza wszystkich sympatyków
sztuk walki na treningi w Centrum Spor-
towym Herkules, ul. Wieniawskiego 10 A-
14 B w poniedziałki, środy, piątki godz.
18.00. Więcej informacji o klubie można
znaleźć na stronie internetowej.

Mikołaj jest karateką 

13 grudnia KS STOCZNIA Dar-
łowo M&W zorganizowała dla
swoich podopiecznych Turniej Miko-
łajkowy.

Było sporo wspaniałej siatkarskiej
zabawy. Dzieci rywalizowały ze sobą w
czterech kategoriach wiekowych, starając
się swoimi umiejętnościami zdobyć przy-
chylność Mikołaja, który bacznie przy-
glądał się zawodom. Ze względu na
obecną pandemiczną sytuację turniej

został rozegrany w dwóch turach:  rano
rocznik 2006 i 2007, zaś po południu rocz-
niki 2008, 2009 i 2010 oraz młodsi. Na
koniec wszyscy, siatkarki i siatkarze otrzy-
mały słodkości i okolicznościowe dy-
plomy.

Zarząd klubu KS STOCZNIA Dar-
łowo M&W dziękuje za pomoc w or-
ganizacji turnieju , Krzysztofowi Wal-
kowowi - prezesowi Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej w Darłowie, dyrekcji Zespołu

Szkół Morskich w Darłowie oraz Edycie
Pauba.  

Zwycięzcy Turnieju w poszczegól-
nych kategoriach:

• rocznik 2010 i młodsi: Maksymi-
lian Suszek, Filip Kowalski;

• rocznik 2009, 2008: Jakub
Karski, Jakub Trzpis, Jakub Milczarek;

• rocznik 2007: Nikodem Paduch,
Wojciech Kieca, Filip Perżyło;

• rocznik 2006: Aleksander Błasz-
czyk, Dominik Wójcik.

Świątecznie pod siatką 

Hasłem imprezy Orlik z Mikołajem było „ Jak śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat”.

Zabawa, mimo przestrzegania zasad pandemicznych była
znakomita. Dzieciaki spotykały się w grupach, w jakich trenują,
przez cały dzień.

Życzenia obfitości mikołajowego worka przesłali sponsorzy:
burmistrz Darłowa- Arkadiusz Klimowicz i prezes PZPN- Jan Bed-
narek. Dopisali także inni sponsorzy. Znakomicie spisali się, jak
zawsze, rodzice młodych piłkarzy. Specjalne życzenia nadesłał zna-
komity wychowanek Orlika, gracz SSC Napoli, Hubert Idasiak.

Mikołajkowo na boisku 

Siatkarze i siatkarki KS STOCZNI DAR-
ŁOWO M&W  rozegrali kolejne  mecze li-
gowe w ramach mistrzostw województwa
zachodniopomorskiego. Były to turnieje II
ligi młodzika i  młodziczek,  które odbyły się
w Darłowie, Goleniowie i Szczecinku.

Siatkarki i siatkarze Stoczni grali ze
zmiennym szczęściem. Zespół młodzika
I pod wodzą trenera Jacka Surdela awan-
sował do I ligi, natomiast zespół młodzika
II  spadł do ligi III.

Siatkarskie potyczki 

Sezon 2019/20 był jednym z naj-
lepszych w historii klubu od 1994 roku.
Chłopcy zdobyli 4 medale Mistrzostw
Województwa Zachodniopomorskiego
w kategorii młodzik. Startowali w
ćwierćfinale Mistrzostw Polski w ka-
tegoriach  kadet (IV miejsce w Rze-
szowie) oraz młodzik (VI miejsce
Poznań).

Skład grupy Roszaka:
Oliwier Ignaczak, Eryk Kozak, Jakub

Bińkowski, Alan Kulasiński, Piotr Ryn-
kowski, Mariusz Lenart, Patryk Jaszczur,
Szymon Cybulski- młodzik.

Krystian Włodarczyk, Eryk Kozak,
Ignaczak, Kulasiński, Bińkowski, Oliwier
Soroko, Aleksander Podwałka, Oskar Ko-
ciński, Jakub Chojniak i Patryk Jaszczur-
kadet. 

Trener Jerzy Roszak zaprasza na za-
jęcia siatkarskie: grupa młodsza (SP 3 we
wtorki i piątki o godz. 15, starsza - hala
LO (we wtorek, godz. 18.45, piątek godz.
19.30).

Podsumowanie Delfina 

stronę sportową redaguje 

andrzej rachwalski

Medalistki w konkurencji kihon dziewcząt Marcelina Piórek, Amelia Hernas i
Apolonia Wernicka. 6
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