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Mapa koronawirusa w całej Pol-
sce wciąż się zapełnia. Rośnie

liczba zakażeń koronawirusem SARS-
CoV-2 powodujących chorobę zakaźną
COVID-19 również w Darłowie. Do
24.11.2020 w Polsce stwierdzono już
909 066 przypadków zakażeń oraz 14

314 zgonów spowodowanych korona-
wirusem.

Gdzie w Polsce występuje koronawi-
rus? Ile osób jest chorych? Jak szybko
rośnie liczba zakażeń? Najnowsze dane,
mapy i wykresy znajdziesz na stronie
gov.pl/koronawirus

Koronawirus w Darłowie. 
Coraz więcej zakażeń.

Ruszyły badania 
50 tysięcy osób z Pomorza Zachodniego ma możliwość 
przebadania się na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2.
Rusza „Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji
Epidemii Coronawirusa SARS-COV-2 i Choroby COViD-19”. 
Z testów na koronawirusa można korzystać od 5 listopada. 

Zbezpłatnych badań mogą sko-
rzystać mieszkańcy wojewódz-

twa zachodniopomorskiego w wieku
produkcyjnym – kobiety w wieku od 18
do 59 lat oraz mężczyźni od 18. do 64.
roku życia (decyduje rok urodzenia).

Testy są wykonywane przez pięć
specjalistycznych szpitali, m.in. Szpital
Wojewódzki w Koszalinie i Specjali-
styczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Koszalinie.

Zgodnie z założeniami programu
zostanie przeprowadzonych 50 tys. tes-
tów serologicznych (badanie krwi), 
a w przypadku wyniku pozytywnego
kolejnych 5 tys. testów molekularnych
(wymazy z nosa i gardła). Połączenie

diagnostyki serologicznej (badania krwi
na obecność przeciwciał) i diagnostyki
molekularnej (badania wymazów z no-
sogardzieli) pozwoli, z jednej strony,
określić, jaki procent populacji przebył
zakażenie i jaki jest aktualny status od-
porności populacyjnej – a z drugiej, zi-
dentyfikować osoby aktywnie zakażo-
ne, szczególnie w grupie osób zakażo-
nych bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

W DarłoWie też 
Od poniedziałku, 2 listopada, laboratorium VITA Darłowo uruchomiło oznaczenie

antygenu COVID-2 Ag w wymazie z nosogardzieli.
Jak informuje Paweł Krakowiak, jest to szybki test z wymazu określający, czy

w momencie pobrania ktoś ma aktywnego wirusa.
Żeby pobrać wymaz – trzeba umówić się telefonicznie: 94 314 1848. 
Materiał będzie pobierany od godz. 11 do 13 w punkcie pobrań w budynku

przychodni z windą, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. 
Cena testu wynosi 120 zł, wynik tego samego dnia, po godzinie 15, można

pobrać go również elektronicznie.

UWAGA
Wszelkie informacje na temat pro-
gramu, a także szczegóły dotyczące
przeprowadzania badań w poszcze-
gólnych placówkach znajdują się na
stronie internetowej covid.wzp.pl

Arkadiusz 
Klimowicz, 
burmistrz 
Darłowa:

– DDM, czyli dystans, dezynfekcja 
i maseczki. Stosujmy się do zasad,
ze względu na szacunek dla innych,
z troski o ich zdrowie i życie. 
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Zapraszamy do śledzenia
aktualności z życia miasta,
wykorzystując do tego 
oficjalne kanały
informacyjne
koordynowane przez Urząd
Miejski w Darłowie.

Newsletter SmS
Najważniejsze komunikaty z ratusza

w Twoim telefonie za darmo – nieza-
leżnie od posiadanego modelu telefonu
komórkowego.

Newsletter mailowy
Cotygodniowa dawka aktualności 

z życia miasta zebrana w telegraficz-
nym skrócie: nadchodzące wydarzenia,
zaproszenia, ważne informacje.

Do obu newsletterów zapiszesz się
za darmo na stronie www.darlowo.pl

Zachęcamy do korzystania z autory-
zowanych źródeł informacji – temu
służyć może także profil na Facebooku
– Miasto Darłowo (www.facebook.
com/darlowo) – zweryfikowany nie-
bieską odznaką, która gwarantuje, że
posty publikowane przez nas są auten-
tyczne i pochodzą z autoryzowanego
źródła.

Korzystaj z wiarygodnych informacji

Darłowo zostało docenione
w plebiscycie „Dziennika 

Gazety Prawnej” – zostaliśmy
wyróżnieni w kategorii 

„Kampania komunikacyjna.
Gmina miejska do 100 tys.

mieszkańców”. 

Dostrzeżona przez kapitułę konkur-
sową została kampania realizowana 
w 2019 roku przez Biuro Promocji
Miasta i Komunikacji Społecznej UM 
– „Plaże bez papierosa”. 

Dużo słońca, ciepły wiaterek, piasz-
czysta, czysta plaża i bardzo ciepła
woda w Bałtyku – to wszystko znaleźć
można w Darłowie. Trudno jednak do-
szukać się tu osoby palącej. Od 2018 na

plażach w Darłówku obowiązuje zakaz
palenia tytoniu poza wyznaczonymi
miejscami. 

W końcu maja 2018 roku Rada Miej-
ska w Darłowie, w oparciu o nowelizację
ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych, wprowadziła zakaz
palenia w miejscach publicznych, jed-
nomyślnie podejmując uchwałę w tej

sprawie. Egzekwowaniem zakazu pale-
nia tytoniu zajęła się Straż Miejska 
– udzielając pouczeń – a także niepalą-
cy wczasowicze. W ramach akcji, przy
wejściach na plażę, ustawiono plansze
przestrzegające przed paleniem papie-
rosów na kąpielisku oraz wskazano
miejsca, gdzie można palić.

Dzięki zwróceniu uwagi mediów na
miejską kampanię społeczną, odpoczy-
wający nad polskim morzem w Darło-
wie turyści, a w szczególności dzieci 
i osoby starsze, nie są narażeni na wdy-
chanie tytoniu, bo tzw. bierne palenie
również jest niebezpieczne i negatyw-
nie wpływa na zdrowie.

Darłowska kampania medialna wyróżniona!

PromoCja eKologii 
Perły Samorządu
to prestiżowe wyróżnienie przyzna-
wane przez opiniotwórczy tytuł
„dziennik Gazeta Prawna”. 
Nagrody przyznawane są od wielu lat 
w różnych kategoriach. Tradycyjnie 
wręczane były podczas uroczystego kon-
gresu, który odbywa się w Gdyni, a ich wrę-
czeniu towarzyszą panele dyskusyjne na te-
maty dotyczące życia samorządów. W tym
roku – ze względu na epidemię koronawi-
rusa – wyniki przedstawiono podczas inter-
netowej transmisji.

Wesprzyjmy lokalnych
przedsiębiorców 

– w tej trudnej sytuacji
bądźmy solidarni. Czas ograni-
czeń i restrykcji w gospodarce

daje się we znaki wielu
branżom, w tym także dar-
łowskim przedsiębiorcom. 

Władze miasta podejmują sze-
reg działań mających na celu

ulżenie w tym trudnym okresie lokal-
nym przedsiębiorcom – przypomnijmy,
że niedawno burmistrz Klimowicz m.in.
zwolnił z opłat handlowców za zajęcie
pasa drogowego ul. św. Gertrudy w ter-
minie zamknięcia cmentarzy.

Od jakiegoś czasu restauracje, ka-
wiarnie, puby czy bary mogą oferować 
i sprzedawać swoje produkty wyłącznie
na wynos i w ramach dostawy. Kuchnia
włoska? Specjały belgijskie czy trady-

cyjny polski obiad? Przepyszne specjały
czekają na wyciągnięcie ręki – wystar-
czy zadzwonić. W Darłowie funkcjonuje
wiele punktów gastronomicznych, któ-
re przystosowały się do restrykcji i na
przekór pandemii chcą funkcjonować,
zapewniając mieszkańcom miejsca pra-
cy i źródło dochodu.

Biuro Promocji Miasta Darłowo na
stronie www.darlowo.pl/katalog publi-
kują bezpłatnie informacje o podmio-
tach gospodarczych i organizacjach po-
zarządowych. To dodatkowy kanał do-
tarcia przedsiębiorców ze swoją ofertą
do społeczności lokalnej. 

Korzystajmy z niego, wyszukujmy
interesujących nas usług (nie tylko ga-
stronomicznych) i wspierajmy naszych
bliższych i dalszych sąsiadów. Przedsię-
biorców chcących przystąpić bezpłatnie
do programu wsparcia promocyjnego
zapraszamy do wypełnienia formularza
znajdującego się na stronie miejskiej
www.darlowo.pl

Wsparcie naszych
przedsiębiorców

W
tych zupełnie nieprzewidywalnych cza-
sach samorząd musi jednak działać. Stara-
my się, by zachować bieżącą obsługę

mieszkańców, zapewnić sprawne funkcjonowanie miasta.
Zajmujemy się nie tylko zarządzaniem kryzysem tu i te-
raz. Planujemy też, choć jest to niezwykle trudne, co wy-
darzy się w roku przyszłym. 

Prace nad budżetem Darłowa rozpoczęły się we wrześ-
niu. Pierwsza decyzja związana z oszacowaniem kosztów
funkcjonowania miasta mogła być tylko jedna: założenia
finansowe konstruujemy na poziomie roku 2020. Nie pla-
nujemy wyższych wydatków niż w tym roku, nie planuje-
my podwyżek dla pracowników, tak by nie generować do-
datkowych kosztów. Bo te koszty i tak wzrosną niezależ-
nie od naszych decyzji. Pierwszy z brzegu przykład:
wzrost pensji minimalnej, wzrost wynagrodzeń nauczy-
cieli, rosnące koszty paliwa i energii. To one mają bezpo-
średnie przełożenie na budżet każdej gminy. W Darłowie
znowu wydamy więcej na oświatę i to o blisko 2 miliony
złotych. 

Co robić w takiej sytuacji, tym bardziej, gdy nikt nie
jest w stanie przewidzieć, czy koronawirus będzie dalej
rujnował gospodarkę, gdy samorządy nie mogą liczyć na
wsparcie rządu? 

Cięcia wydatków dosięgną właściwie każdą dziedzinę
życia miasta. Założyliśmy mniejsze wydatki na organiza-
cję imprez, na promocję miasta, podjęliśmy bolesną de-
cyzję na przykład o rezygnacji ze stypendiów sportowych.
To, niestety, nie wystarczyło. Musieliśmy zwrócić się do
radnych o zgodę na nieznaczne podniesienie podatku od
nieruchomości od osób prowadzących działalność gospo-
darczą. Nie była to łatwa decyzja, nie podejmowaliśmy jej
od 2016 roku, ale teraz przyniesie ona ponad pół miliona
złotych większe wpływy do miejskiej kasy. Przeznaczymy
je właśnie na utrzymanie szkoły i przedszkoli.

Nie chcemy rezygnować z miejskich inwestycji. Prze-
znaczymy na nie ponad 5 milionów złotych. Będziemy re-
montować szkołę, przedszkole, zajmiemy się remontami
ulic, na przykład ulicą Traugutta czy Wieniawskiego.

Z jednej strony mamy bardzo ostrożny budżet, ale 
z drugiej strony jest on dość ambitny. Tym bardziej, że
nikt nie wie, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i wreszcie powiewu
optymizmu.

ArkAdiusz klimowicz, 
burmistrz dArłowA

Budżet
czasu pandemii
Druga fala pandemii, kolejne ograniczenia, restrykcje, zalecenia. Rosnące
statystyki zakażeń, zgonów. Do tego napięta sytuacja, niepokoje społeczne,
protesty, które przeszły też ulicami Darłowa. Wielu z nas z pewnością marzy
tylko o jednym, żeby rok 2020 wreszcie się skończył. Żebyśmy wreszcie
przestali być bombardowani fatalnymi informacjami i wizją zamknięcia
jeszcze przez długie tygodnie.
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WDarłowie, po tabliczce „NO
SMOG” na ścianie budynku,

będzie można rozpoznać, że obiekt jest
ogrzewany w sposób, który ogranicza
emisję szkodliwych substancji do śro-
dowiska naturalnego, a tym samym
wpisuje się w politykę ochrony klima-
tu. 

Prawo do posługiwania się certyfi-
katem „NO SMOG” mają odbiorcy ciep-
ła systemowego, którego dostawcy
uzyskali Certyfikat Redukcji Niskiej
Emisji „PreQurs”, przyznawany przez
Krakowski Instytut Certyfikacji Emisji
Budynków. Taki dokument zaświadcza
o ekologicznych walorach produkowa-
nego i dostarczanego ciepła. W gronie
tych dostawców jest Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w Darło-
wie.

Ale nie tylko walor ekologiczny
przemawia za korzystaniem z produktu
kryjącego się pod marką i nazwą ciepła
systemowego. To także niezawodność 
i przestrzeganie wysokich norm i stan-
dardów związanych z produkcją i do-
stawą ciepła. To również, a może przede
wszystkim, bezpieczeństwo. Ciepło sys-
temowe to całkowicie bezpieczny pro-
dukt zapewniający ogrzewanie i ciepłą

wodę użytkową w budynku. To produkt
pozwalający nie myśleć o zagrożeniach
związanych z zatruciami i wybuchami,
ponieważ nośnikiem energii wprowa-
dzanym do budynku jest wyłącznie go-
rąca woda. To w pełni bezobsługowy
produkt i optymalne, przejrzyste całko-
wite koszty wytwarzania i dostawy
ciepła.

Certyfikat NO SMOG otrzymają
wszyscy odbiorcy MPEC. 

Ze względu na sytuację przedsię-
biorstwo zrezygnowało z wręczania
ich na wspólnym spotkaniu. W przy-
padku budynków wielorodzinnych
certyfikat otrzymają te, które odbie-
rają ciepło na cele c.o. i podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.

MPeC nagradza za niezatruwanie powietrza 

Certyfikat „NO SMOG” 
gdzie kupić leki w grudniu

– SŁONeCZNA, ul. Powstańców Warszawskich 27 A, tel. 94 314-17-43, 
godzina 20-8 
(1 grudnia, 7 grudnia, 13 grudnia – całodobowo, 19 grudnia – całodobowo, 
25 grudnia – całodobowo, 31 grudnia – całodobowo)

– ARNIKA, ul. Morska 10, tel. 94 314-38-08, godzina 20-8 
(2 grudnia, 8 grudnia, 14 grudnia, 20 grudnia – całodobowo, 26 grudnia – cało-
dobowo) 

– CENTRUM, ul. Powstańców Warszawskich 58, tel. 94 314-02-32, 
godzina 20-8 
(3 grudnia, 9 grudnia, 15 grudnia, 21 grudnia,  27 grudnia – całodobowo) 

– MIĘTOWA, ul. Powstańców Warszawskich 18/1, tel. 94 314-03-33, 
godzina 19-8 
(4 grudnia, 10 grudnia, 16 grudnia, 22 grudnia, 28 grudnia) 

– PRZY PRZYCHOdNI, ul. M.Curie-Skłodowskiej 32 a, tel. 94 314-60-05 
(5 grudnia – całodobowy, 17 grudnia, 23 grudnia, 29 grudnia)

– ROdZINNA, ul. Wieniawskiego 16, tel. 94 314-01-26, godzina 19-8 
(6 grudnia, 8 grudnia – całodobowo, 18 grudnia, 24 grudnia – całodobowo, 
30 grudnia)

W każdą niedzielę, w godzinach od 8-20, czynna jest apteka „Przy Przychodni”.

Dyżury aptek w Darłowie
w czasie pandemii

od 3 listopada:
• Wprowadza się zakaz swobodnego

wstępu mieszkańców do budynku Urzę-
du Miejskiego.

• Bezpośrednia obsługa interesan-
tów odbywa się od poniedziałku do
piątku w godz. 9-14, wyłącznie w holu
na parterze gmachu ratusza. Należy
uprzednio telefonicznie – 94 314 2223
(do 26) – umówić termin i godzinę
spotkania z pracownikiem UM.

• W dalszym ciągu zachęca się inte-
resantów do wykorzystywania dostęp-
nych form komunikacji na odległość
podczas załatwiania spraw, tj. kontakt
telefoniczny – tel. 94 314 2223 (do 26),
poprzez platformę e-PUAP, za pośred-
nictwem operatora pocztowego lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
(lista adresów została opublikowana na
stronie: www.darlowo.pl/kontakt). Po-

lecamy także wykorzystywanie miej-
skiej usługi: www.darlowo.pl/wykaz-
spraw, gdzie wyjaśniamy, jak załatwiać
poszczególne sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Darłowie.

• Kasa Urzędu Miejskiego pozostaje
nieczynna.

• Burmistrz Miasta Darłowo przyj-
muje skargi i wnioski wyłącznie telefo-
nicznie pod nr tel.: 94 314 2508, w czwart-
ki w godz. 12 – 15. Można je również wno-
sić drogą elektroniczną lub pocztą.

• Ogranicza się osobiste kontakty
pomiędzy komórkami organizacyjnymi
ratusza.

• Korespondencja dostarczana za
pośrednictwem Poczty Polskiej będzie
deponowana w Biurze Podawczym na
okres min. 24 godzin.

• Ograniczono liczbę uczestników
ceremonii ślubnych do 5 osób.

Podstawę prawną do wydania przez
burmistrza Arkadiusza Klimowicza ni-
niejszego zarządzenia stanowi art. 33
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713), w związku z § 1 ust. 6 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lis-
topada 2020 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ustanowienia niektó-
rych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931).

Wspólnie dbajmy o wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie!

Nowe zasady pracy ratusza
3 listopada burmistrz Miasta Darłowo w związku z obowiązującym na terenie państwa stanem epidemii wprowadził nowe ograniczenia
pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Apelujemy do stosowania się do zasad sani-
tarnych i o regularne śledzenie aktualności
na oficjalnej stronie miasta: www.dar-
lowo.pl i komunikatów w mediach społecz-
nościowych (profile na Facebooku: Miasto
Darłowo, Wiadomości Darłowskie), by
otrzymywać autoryzowane informacje dot.
codziennego funkcjonowania naszego
miasta.
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17listopada, w trybie zdalnym na
sesji Rady Miejskiej w dar-

łowie, obradowało 12 radnych.
Dokonano zmian w tegorocznym

budżecie miasta. 101 tys. zł poszło na po-
większenie dotacji dla Szkoły Społecznej
w Darłówku, 40 tys. na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych dotyczących za-
bytków parafii MB Częstochowskiej,

9.885 zł na budowę trasy pieszo-rowe-
rowej wzdłuż ulicy Morskiej i gen. So-
wińskiego. 

Radni przyjęli również do wiado-
mości informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy – Miasto Darłowo za 
I półrocze 2020 roku. 

Przyjęto informację o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2020 r. oraz Pro-

gram współpracy Miasta Darłowo z or-
ganizacjami pozarządowymi i wolonta-
riatem.

Ponadto podjęto uchwały: w spra-
wie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Darłowie, która dotyczy po-
krywania kosztów dowozu osób nie-
pełnosprawnych w roku szkolnym
2020/2021; utworzenia Lokalnego pro-
gramu wspierania edukacji uzdolnionych

dzieci i młodzieży uczącej się na terenie
Miasta Darłowo oraz uchwały dotyczącej
określenia metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, ustalenia stawki opłaty oraz okre-
ślenia opłaty podwyższonej, która wła-
ściwie ureguluje kary za niesegrego-
wanie odpadów komunalnych.

zdalna sesja rady miejskiej 

Dla mieszkańców, którzy
nie prowadzą działalności

gospodarczej, nic się nie
zmieni. Od nowego roku
wzrosną jedynie stawki 

podatku od nieruchomości
dla firm.

P
o dyskusji i poparciu po-
szczególnych komisji Rady
Miejskiej, przy jednym gło-

sie przeciwnym, podjęto uchwałę 
w sprawie ustalenia nowych rocznych

stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Darłowo. W górę poszły
dwie stawki. Tylko te dotyczące grun-
tów i budynków zajmowanych pod
prowadzenie działalności gospodar-
czej. Oznacza to, że stawki dla więk-
szości mieszkańców pozostaną na do-
tychczasowym poziomie. Warto dodać,
że stawek podatku od nieruchomości
nie zmieniano w Darłowie od roku
2016.

Roczny podatek od gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej do tej pory wynosił 0,89
zł za metr kwadratowy. Nowa stawka

obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku
wyniesie 0,99 zł za metr kwadratowy
powierzchni związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. Dla
przykładu ci, którzy użytkują 500
metrów kwadratowych zapłacą rocz-
nie 50 zł więcej czyli 4,17 zł na mie-
siąc.

Jednocześnie ustalono nową stawkę
podatku obowiązującą od 1 styczna
2021 r. od budynków i ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych i ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodar-

czej – wzrosła ona z 22,66 zł za 1 m kw.
do 24,84 zł za metr kwadratowy po-
wierzchni użytkowej, czyli o 2,18 zł od
metra kwadratowego budynku. Na
przykładzie wygląda to następująco.
Jeśli ktoś ma sklep o powierzchni 100
metrów kwadratowych to rocznie za-
płaci o 218 zł więcej, czyli 18,17 zł na
miesiąc.

Sprawę szczegółowo wyjaśnił bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz,
który podkreślał, że zmiana stawek
dotyczy tylko osób prowadzących
działalność gospodarczą. Podwyższe-
nie podatku nie jest lubiane przez 
nikogo, ale czasami są sytuacje kiedy
trzeba dokonać wyboru miedzy
mniejszym i większym złem. Z roku
na rok rosną koszty utrzymania mias-
ta, między innymi z tytułu wzrostu
kosztów oświetlenia miasta (wzrost
cen prądu i ilości punktów oświetle-
niowych). W roku 2021 będziemy już
płacić ok. 1,25 mln zł, podczas gdy po-
przednio był to niecały milion zł.
Wzrastają koszty pracy z powodu co-
rocznego podnoszenia płacy minimal-

nej nie tylko w UM, ale również 
w spółkach świadczących usługi dla
miasta.

Z roku na rok zwiększają się koszty
utrzymania oświaty z uwagi na pod-
wyżki płac nauczycieli oraz dotacji do
niepublicznych placówek oświato-
wych. W roku 2020 dla Społecznej
Szkoły w Darłówku i Niepublicznych
Przedszkoli i Żłobków wydano 5,5 mi-
liona złotych. Stanowi to znaczne ob-
ciążenie dla budżetu miasta. Z drugiej
strony cieszymy się, że nasze dzieci
mają zapewniony pobyt, w żłobkach 
i przedszkolach. Warto wiedzieć, że
miasto pokrywa 75% kosztów utrzy-
mania żłobków i przedszkoli niepub-
licznych.

Miasto oszczędza na kulturze, pro-
mocji i organizacji imprez sporto-
wych, jednak to wszystko mało. Bur-
mistrz nie cieszy się z tej podwyżki,
ale to pociągnięcie było najlepszym ze
wszystkich rozpatrywanych i najmniej
dotkliwych dla mieszkańców Darłowa.
Takie optymalne rozwiązanie poparły
wszystkie komisje Rady Miejskiej.

Wzrosną dwie stawki podatku od nieruchomości

FiRmy zapłacą więcej

Wpaździerniku, na nadzwy-
czajnej sesji Rady Miejskiej, 

w ramach zmiany tegorocznego budżetu
miasta zwiększono dochody o łączną kwotę
993.829,14 zł.

Korzystne zmiany w budżecie wy-
nikają z otrzymania pieniędzy z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
dofinansowaniem zadania inwestycyj-
nego ze środków z Urzędu Marszałkow-
skiego oraz z otrzymaniem wyższych
dochodów z MZBK i otrzymaniem za-

ległej opłaty produktowej postanowiono
w ramach wydatków otworzyć nowe
zadania inwestycyjne, na które miasto
otrzymało dofinansowanie.

100 tys. zł przeznaczono na budowę
nowej drogi łączącej ul. Nadmorską z ul.
Marynarską.

49 tys. zł zarezerwowano na re-
mont pomieszczeń socjalnych, ogro-
dzenie boisk trawiastych oraz zakup wy-
posażenia treningowego na Stadionie
Miejskim w Darłowie.

63.000 zł przygotowano na koszty
związane z przejętym budynkiem przy
ul. Zamkowej po Przedszkolu „Jacek 
i Agatka”. Przeniesiono też wydatki 
w ramach projektu „Seniorze trzymaj
formę” zgodnie z wnioskiem MOPS.
Zwiększono wydatki na zakup pojem-
ników z związku z przeznaczeniem
opłaty produktowej na ten cel. Ponadto
zwiększono wydatki na Miejską Biblio-
tekę o kwotę 15.500 zł w związku 
z wyższymi kosztami funkcjonowania
placówki powstałymi przy zmianie struk-
tury zatrudnienia.

Dzięki otrzymaniu środków z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
budowę ciągu pieszo-jezdnego w ra-
mach ulicy Traugutta, budowę na-

wierzchni ulicy Księżnej Zofii, budowę
ulicy Jana z Maszewa.

W ramach własnych środków
wprowadzono również nową inwe-
stycję: „Opracowanie dokumentacji
technicznej budowy odcinka ulicy
Szkolnej o długości ok. 50 m prowa-
dzącej do największego przedszkola 
i żłobka w Darłowie, gdzie codziennie
ponad 250 rodziców przyprowadza i od-

prowadza swoje dzieci. To przedsię-
wzięcie niewątpliwie przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa zarówno
dzieci jak i rodziców..

Przy okazji warto wspomnieć, że
zmniejszyło się zadłużenie miasta. Ak-
tualnie wynosi ono 6.975.454 zł i zo-
stanie pokryte przychodami pochodzą-
cymi z nadwyżek budżetowych z lat
poprzednich i wolnymi środkami.

28. sesja rady Miejskiej 

Budżetowe zmiany

Darłowo dla Niepodległej
11 listopada – w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – na placu

Marszałka Józefa Piłsudskiego tradycyjnie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Tradycyjnie, ale w tym roku bez warty, salw, pub-
liczności. Czas pandemii pozwala nam to zrobić jedynie symbolicznie, ale o tej sym-
bolice musimy zawsze pamiętać. To nasza świadomość narodowa, historia – MY.
Polska.

W imieniu mieszkańców i przyjaciół Darłowa kwiaty złożyli: starosta sławieński
– Wojciech Wiśniowski, burmistrz Darłowa – Arkadiusz Klimowicz, przewodniczący
Rady Powiatu Sławno – Tomasz Bobin oraz przewodniczący Rady Miasta – Czesław
Woźniak.

8 i 9 grudnia 2020 r. odbędą się przetargi na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym
numer 3 miasta Darłowo, przy ulicy Bursztynowej:

8 grudnia:
• godz. 9:00, dz. 112/1, o powierzchni 2053 m2, 

Cena wywoławcza 800.000,00 zł, 
wadium 40.000,00 zł,

• godz. 10:00, dz. 112/2, o powierzchni 2256 m2, 
Cena wywoławcza 900.000,00 zł, 
wadium 45.000,00 zł,

• godz. 11:00, dz. 112/3, o powierzchni 2116 m2, 
Cena wywoławcza 840.000,00 zł, 
wadium 42.000,00 zł,

• godz. 12:00, dz. 112/4, o powierzchni 2369 m2, 
Cena wywoławcza 940.000,00 zł, 
wadium 47.000,00 zł,

9 grudnia:
• godz. 9:00, dz. 18/64, o powierzchni 2009 m2, 

Cena wywoławcza 800.000,00 zł, 
wadium 40.000,00 zł,

• godz. 10:00, dz. 18/65, o powierzchni 2634 m2, 
Cena wywoławcza 1.050.000,00 zł, 
wadium 55.000,00 zł,

• godz. 11:00, dz. 18/66, o powierzchni 2893 m2, 
Cena wywoławcza 1.150.000,00 zł, 
wadium 60.000,00 zł,

• godz. 12:00, dz. 18/67, o powierzchni 2627 m2, 
Cena wywoławcza 1.050.000,00 zł, 
wadium 55.000,00 zł,

Przeznaczenie w MPZP – zabudowa obiektami ho-
telarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekrea-
cyjne, koncentracja usług turystycznych.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do 1 grudnia 2020 r.

Informacje o przetargach znajdują się na stronie 
darlowo.pl w zakładce przetargi.

Ogłoszenie o przetargach znajduje się na BIP w Za-
rządzenia Burmistrza – zarządzenia z września – zarzą-
dzenie GG.0050.585.2020 z dnia 30.09.2020r.

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

nieograniczonych.
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Cztery infokioski, zlokalizo-
wane w różnych częściach na-

szego miasta, informują nie
tylko o lokalnych walorach tu-

rystycznych, ale także bieżą-
cych wydarzeniach związa-

nych pandemią.

Wzwiązku z dynamiczną sytua-
cją związaną z rozprzestrze-

nianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
darłowski ratusz podejmuje szereg
działań z zakresu komunikacji społecz-
nej, które mają za zadanie dotarcie do
mieszkańców z aktualnymi informacja-
mi dotyczącymi sytuacji pandemicznej.

Od pewnego czasu infokioski usy-
tuowane na Wyspie Łososiowej i Kładce
Przyrodniczej w Darłówku Zachodnim
prezentują aktualne statystyki osób za-
każonych i poddanych obowiązkowej
kwarantannie.

Korzystajmy wyłącznie z autoryzo-
wanych źródeł sięgając po bieżące in-
formacje z życia miasta.

informacje 
nie tylko turystyczne

Biuro Promocji Miasta udostępnia informacje na specjalnej stronie: www.korona-
wirus.darlowo.pl, a także na profilu facebookowym „Wiadomości darłowskie”
(www.facebook.com/wiadomoscidarlowskie).

zielone 
Darłowo
8mln złotych kosztował pro-

jekt „Zielone Darłowo”.
Dzięki temu powstały w mieście
cztery zielone tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

Największym, o powierzchni 5,5
hektara jest park przy Inkuli (z niemiec-
kiego glinianka) jest zalanym wodą wy-
robiskiem powstałym po wydobyciu
gliny. Z wydobytego tam surowca dar-
łowskie cegielnie wykonały miliony ce-
gieł, dzięki którym powstało wiele bu-
dowli naszego miasta.

Tereny parkowe Inkuli leżą wokół
zbiornika. Dojść tu można od ulicy Kró-
lowej Jadwigi, Księżnej Anny albo od ul.
E. Plater czy W. Andersa.

Na terenie parku znajdują się ścieżki
piesze i pieszo-rowerowe o nawierzchni
żwirowej, a na terenach podmokłych
drewniane pomosty. W parku urządzono
skwery kwiatowe i zasadzono setki
drzew i krzewów. W kilku miejscach
znajdują się place zabaw w połączeniu 
z elementami małej architektury. Setki
ławek zachęcają do wypoczynku. Na
terenie parku znajduje się również 
toaleta i wiele koszy na śmieci. Urzą-
dzono także miejsce do palenia ogniska,
stanowiska na grilla i wzniesiono dwie

atrakcje największego parku w Darłowie 

wiaty z widokiem na Inkulę. 
W wodach zbiornika, oprócz wielu

gatunków ryb, pływają kaczki, niekiedy
łabędzie i rośnie kilka chronionych ga-
tunków jak np. grążel żółty. Park Inkula
jest przyjazny czworonogom – na ogro-

dzonym terenie znajduje się wybieg dla
psów wyposażony w pełną gamę akce-
soriów i urządzeń do ćwiczeń.

Teren Parku jest oświetlony solar-
nymi lampami i monitorowany przez całą
dobę.

27października, podobnie jak
prawie w całej Polsce, tłumy

darłowianek wspierane również przez
wielu mężczyzn manifestowały swój
sprzeciw m.in. wobec zaostrzeniu pra-
wa aborcyjnego.

W proteście wzięły udział setki

mieszkańców Darłowa. Były petardy,
okrzyki i transparenty z hasłami „piek-
ło kobiet”. „Polska jest kobietą” – krzy-
czał tłum na ulicach Darłowa Protestu-
jący przynieśli ze sobą transparenty 
z różnymi hasłami. 

Spotkanie zorganizowano sponta-

PROteSty 
darłowskich kobiet

nicznie na Facebooku. I mimo, że w Pol-
sce obowiązuje stan epidemii oraz za-
kaz większych zgromadzeń, to na uli-
cach pojawiły się tłumy ludzi, których
emocje były mocno wzburzone. Jak tłu-
maczyli nam protestujący strajk wywo-
łało orzeczenie Trybunału Konstytucyj-
nego z października br. Trybunał
orzekł, że możliwość dokonania aborcji
w przypadku ciężkiego i nieodwracal-
nego uszkodzenia płodu lub jego nie-
uleczalnej choroby zagrażającej życiu
jest niezgodna z Konstytucją RP. Decyz-
ja ta wywołała w Polsce falę protestów.

Podczas strajku byli obecni miesz-

kańcy Darłowa, ale także osoby z in-
nych miejscowości powiatu sławień-
skiego. Tłum przeszedł m.in. ulicami
Powstańców Warszawskich, Kowalską,
Krótką, Zamkową, Podzamcze i Skło-
dowskiej. Na skrzyżowaniu z ulicą Ty-
nieckiego protestujący zatrzymali się
przed budynkiem, w którym znajduje
się biuro posłanki Prawa i Sprawiedli-
wości Małgorzaty Golińskiej. Tam
wznoszone były okrzyki, m.in. „#Tojest-
wojna”, „Polska jest kobietą”, czy „My-
ślę, czuję, decyduję". Przed budynkiem
zapalono znicze. Zgromadzenie cały

czas obserwowała policja. Strajk zakoń-
czył się na placu T. Kościuszki. W trak-
cie całego protestu emocje przybierały
często formę nieparlamentarnych
okrzyków i haseł. Na szczęście nie do-
szło do jakichś niebezpiecznych sytua-
cji.

Na pytanie dlaczego protesty zawie-
rają wulgarne hasła, kobiety mówią, że
żadne petycje, wnioski czy postulaty
wyrażane normalnymi słowami nie do-
cierają do rządzących, którzy uważają,
że  wszystko wiedzą lepiej i nie chcą ża-
dnego dialogu. 

Pola Nadziei – pełne
żonkili – zakwitną na
wiosnę wzdłuż DW203.
Wolontariusze posadzili
wzdłuż jezdni 5500
cebulek tych kwiatów.

A
kcja „Pola Nadziei” odbywała
się w tym roku w warunkach
kameralnych ze względu na

obecną sytuację epidemiologiczną. 
W Darłowie, pod patronatem Domu
Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im.
Bpa Czesława Domina i wsparciu Fun-
dacji Charytatywnej „Morze Miłości”,
Rada Osiedla Bema posadziła wzdłuż
drogi żonkile – od kościoła pw. św. Ger-
trudy do samego Hospicjum. 

Do realizacji pomysłu doszło w so-
botę, 6 listopada. Mieszkańcy osiedla
oraz inni chętni zebrali się na ponad 

kilometrowym odcinku i posadzili 5500
cebulek żonkili. 

– Cztery godziny pracy, wielu ludzi 
i na wiosnę efekt będzie wspaniały 
– mówił Paweł Krakowiak przewodni-
czący Rady Osiedla Bema. 

– Gdy kwiaty zakwitną, zostaną
zebrane i rozdane w kolejnej części akcji
„Pola Nadziei” – dodała Joanna Klimo-
wicz, prezes Fundacji Morze Miłości. 
– Bardzo nas cieszy i wzrusza, że coraz
więcej osób przyłącza się do tych akcji.
Każdy może taką cebulkę zasadzić 
w swoim ogrodzie czy doniczce. Na wios-
nę przypomną o hospicjum, ale i połączą
nas duchowo – zakończyła J. Klimowicz.

W imieniu fundacji dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w akcję.

W Polsce pierwsze Pola Nadziei za-
kwitły w Krakowie, w 1998 r. Od 2003
roku akcja nabrała formy ogólnopolskiej.
żonkil  symbolizuje triumf poświęcenia
nad egoizmem, miłości nad śmiercią.

Artur Wejnerowski

morze miłości 
na polach nadziei
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elżbieta
Karlińska
Zmarła 13 listopada
2019 roku. 
Miała 66 lat.
Urodziła się w 1953 r. na Ma-

zowszu. Pochodziła z rodziny 
o silnych tradycjach patriotycz-
nych. Jej tata był harcerzem
Szarych Szeregów, żołnierzem
Armii Krajowej i walczył w Po-
wstaniu Warszawskim. 

Od 1964 r. mieszkała w Dar-
łowie. Przez 25 lat pracowała
jako księgowa w miejscowym
Przedsiębiorstwie Połowów 
i Usług Rybackich „Kuter”. 
W latach 1999-2002 była główną
księgową w Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Białogardzie.

Od 2002 roku była związana
z darłowskim samorządem.
Przez 16 lat była zastępcą bur-
mistrza miasta, od 2018 roku
była sekretarzem miasta. Tego
samego roku została radną Sej-
miku Województwa Zachodnio-
pomorskiego, gdzie była wice-

przewodniczącą Komisji Budże-
tu i Finansów. Pośmiertnie 
została uhonorowana przez
Marszałka Województwa Złotą
Odznaką Honorową Gryfa Za-
chodniopomorskiego za Zasługi
dla Województwa Zachodniopo-
morskiego.

Znani darłowianie, którzy odeszli

cześć ich pamięci
zygmunt
arłukowicz
Zmarł 20 marca 2020
roku. Miał 75 lat.

Zygmunt Arłukowicz uro-
dził się w Kazachstanie gdzie
jego rodzice byli zesłani 7 mar-
ca 1945 r., dokładnie w dniu
zdobycia Darłowa przez Armię
Czerwoną. Ukończył Wydział
Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w 1981 r. Pracę za-
wodową rozpoczął w PSS 
w 1962 r. w miejscowości Łobez,
potem 1963-1968 w Przychodni
Powiatowej. Następnie w latach
1968-1972 w Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej jako kie-
rownik Inspektoratu, po czym

został sekretarzem UG Radowo
Małe (1973-1978).

W Darłowie mieszkał i pra-
cował od 1978 r. początkowo 
w Urzędzie Miejskim jako se-
kretarz w latach 1978-1982, po
czym został zastępcą naczelnika
Miasta i Gminy Darłowo, a od 26

stycznia 1984 naczelnikiem
MiG. Tę funkcję pełnił do roku
1987. Następnie został wicepre-
zesem GS Samopomoc Chłops-
ka. Z dniem 1 stycznia 1991 zos-
tał prezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bałtyk” w Darłowie.
Swoją wiedzą i zaangażowa-
niem zdobył szacunek i uznanie
wojewódzkiego środowiska
spółdzielczego, które w 1995 r
wybrało go swoim przedstawi-
cielem na Kongres Spółdziel-
czości Polskiej. W latach 1998-
2002 – radny Rady Miejskiej 
i przewodniczący komisji bu-
dżetu i finansów. Był też człon-
kiem rady nadzorczej Związku
Rewizyjnego SM w Warszawie.
Za działalność zawodową był
wielokrotnie nagradzany i wy-
różniany m.in. w roku 2000
Krzyżem  Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Jego syn
Bartosz, był ministrem zdrowia,
a obecnie jest europosełem.

Stanisław
Hołub
Zmarł 6 listopada
2020 roku. 
Miał 93 lata.
Jeden z ostatnich darłowskich

kombatantów walczących w Woj-
sku Polskim z bronią w ręku
przeciwko hitlerowskim Nie-
mcom. Urodził się 26 czerwca
1927 roku na Kresach w miejsco-
wości Dubki w obwodzie Miń-
skim. Był synem Antoniego i Zo-
fii. Przeżył gehennę ludobójstwa
UPA na Wołyniu. Gdy wybuchła 
II wojna światowa, poszedł na
front. Ze służby wojskowej od-
szedł w stopniu starszego sie-
rżanta. Po zakończeniu wojny
doświadczył losu przesiedlenia
na Pomorze. Tu włączył się w ży-
cie na Ziemiach Odzyskanych. 
W Darłowie pracował jako kra-

wiec we własnym domu, później
w Spółdzielni Krawieckiej. Udzie-
lał się również w Klubie Seniorów
przy Polskim Komitecie Pomocy
Społecznej i śpiewał w chórze. Od
wielu lat był członkiem Zarządu
w Miejsko-Gminnym kole Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.

Uhonorowany był licznymi

odznaczeniami państwowymi,
wojskowymi i organizacji kom-
batanckich, w tym niedawno
otrzymał Kombatancki Krzyż
Zwycięstwa przyznany z okazji
70. rocznicy historycznego Zwy-
cięstwa Narodów Sprzymierzo-
nych nad hitlerowskim agreso-
rem oraz Gwiazdę Pamięci „Pol-
ska Niepodległa-1918”. 

zygmunt
guzy
Zmarł 10 listopada
2020 r. w Sławnie.
Miał 90 lat.
W przeddzień 102. rocznicy

Odzyskania Niepodległości, od-
szedł od nas Pionier Ziemi Dar-
łowskiej. Urodził się 28 listopada
1930 r. w Waterschei w Belgii, 
w miejscowości znanej głównie 
z kopalni węgla. Był synem pol-
skich emigrantów Władysława 
i Ludwki z domu Kotaszyńskiej,
którzy przybyli do Belgii w okre-
sie międzywojennym w poszuki-
waniu pracy. Mając lat 14 zmu-
szony został do przerwania nauki
i rozpoczęcia pracy zawodowej 
w kopalni węgla, a następnie 
w kamieniołomach, aby pomóc
matce i rodzeństwu w utrzyma-
niu, ponieważ ojciec już nie żył.

W roku 1947 wraz z rodziną
przyjechał do Polski. Na początku
lat 50. XX wieku został powołany
do służby wojskowej do Darłowa.
Tu poznał Zuzannę Krzysik. 
W roku 1954 zawarli związek mał-
żeński. Zygmunt Guzy rozpoczął
pracę w skupie surowców wtór-
nych w Koszalinie, a następnie 
w Sławieńskich Zakładach Prze-
mysłu Terenowego w Darłowie. 
W latach 1961-1992 pracował 
w Jednostce Wojskowej w Darłówku,
jako elektryk i stamtąd odszedł na
emeryturę. Państwo Guzowie do-
chowali się czworga dzieci: Danuty,
Mieczysława, Doroty i Tomasza.

Zygmunt Guzy w 1999 roku
był jednym z założycieli Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej 
i przez cały czas brał czynny
udział w pracach Zarządu Klubu
Pionierów. Był jego członkiem,
skarbnikiem i zastępcą przewod-
niczącego. W okresie od 30 kwiet-
nia 2012 do 2 października 2013 r.
pełnił obowiązki przewodniczą-
cego Klubu Darłowskich Pionie-
rów. Jeszcze niedawno, będąc 
w poczcie sztandarowym, żegnał
na cmentarzu swojego Kolegę 
– Jana Skórskiego. Ostatnio pod-
czas uroczystości 20-lecia Klubu
obchodził swoje 90. urodziny.

W okresie swojej działalności
społecznej został odznaczony
Medalem Zasłużony dla Miasta
Darłowa oraz Srebrną i Złotą 
Honorową Odznaką Gryfa Za-
chodniopomorskiego. Pozosta-
wił po sobie wspomnienia, które
niebawem ukażą się drukiem.
Był wielkim społecznikiem,
życzliwym i przyjaznym dla lu-
dzi, a szczególnie dla Pionierów
Ziemi Darłowskiej.

edward
ziółkowski
Zmarł 29 marca 2020
roku. Miał 75 lat.

Edward Ziółkowski urodził
się 4 grudnia 1944 r. w Chełm-
nie Pomorskim. Jednak przez
całe życie związany był z Darło-
wem. Miał średnie wykształce-
nie. Pracował jako dyspozytor 
w Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Darłowie. Następnie prze-
szedł do działu handlowego 
w Przedsiębiorstwie Połowów 
i Usług Rybackich „Kuter”. Po
jego upadłości zatrudnił się 
w firmie KUTER - MAR Spółka 
z o.o. w Darłowie, gdzie zajmo-
wał się zbytem marynowanych
ryb i z tej spółki przeszedł na
emeryturę. Znano go z zaanga-
żowania w sprawy lokalne, za-

wsze służył radą i podpowie-
dzią. Jako były zawodnik bezus-
tannie kibicował swojej Darłovii
Darłowo i był członkiem Klubu
100 wspierających ten zasłużo-
ny dla Darłowa Klub piłkarski.

Miał dobre kontakty 
z mieszkańcami swojego osied-
la i wsłuchiwał się w ich proble-
my, po to, aby działając w sa-
morządzie lepiej je rozwiązy-
wać. Od 1994 roku, tylko z jedną
czteroletnią przerwą był rad-

nym Rady Miejskiej w Darłowie.
Łącznie więc w darłowskim sa-
morządzie zasiadał 22 lata
przez sześć kadencji (1994-1998,
1998-2002, 2002-2006, 2010-
2014, 2014-2018 i od roku 2018).
W kadencji 2010-2014 pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej. Ostatnio był
członkiem dwóch komisji w Ra-
dzie Miejskiej: rewizyjnej oraz
gospodarczo-budżetowej. W ra-
dzie szanował poglądy innych,
ale zawsze przemawiał głosem
rozsądku.

Działał także społecznie 
w Klubie Pionierów Ziemi Dar-
łowskiej. Był człowiekiem odda-
nym miastu. Za rzetelną pracę 
i działalność społeczną został
wyróżniony Medalem 140-lecia
budowy darłowskiego portu
handlowego i uhonorowany
przez Marszałka Województwa
Złotą  Odznaką Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego za Za-
sługi dla Województwa Zachod-
niopomorskiego.

jan 
Skórski
Zmarł 25 sierpnia
2020 roku. 
Miał 87 lat.
Jan Kazimierz Skórski uro-

dził się 24 lipca 1933 r. w Łodzi.
Był synem Ignacego i Janiny 
z d. Maciejewskiej. Do Darłowa
przybył z rodzicami 10 marca
1945 r. W ówczesnym Derłowie
Skurscy byli jednymi z pierw-
szych osiedleńców. Młody Janek
znał wszystkich ważnych ludzi 
w mieście. Mieszkał m.in. w tym
samym domu, co pierwszy polski
burmistrz Darłowa – Stanisław
Dulewicz. Przez pewien czas był
jego prywatnym gońcem.

Przez całe życie Jan Skórski
był aktywnym muzykiem – wy-
stępował m.in. w orkiestrze dętej

i chórze „Babunia”. Od momentu
założenia Klubu Pionierów Ziemi
Darłowskiej, został w nim za-
stępcą przewodniczącego. Często
na posiedzeniach Rady Miejskiej
przypominał o powojennych
dziejach Darłowa, o dawnych
radnych i władzach miasta. Jed-
nocześnie nakłaniał samorzą-
dowców do nowych działań po-
lepszających życie darłowiaków.
Jan Skórski – często żartując 
– trafnie nazywał siebie „cho-
dzącą encyklopedią Darłowa”. 

Mawiał, że Jego serce od za-
wsze należy do Darłowa. Tu za-
łożył rodzinę. Tu urodził się jego
syn. Tu zasłużył na emeryturę.
Tu urodziły się jego wnuki. Tu
spoczywają jego rodzice. Tu na-
pisał ostatni rozdział swojego
pięknego życia. Jan Skórski zos-
tał uhonorowany przez Marszał-
ka Województwa Złotą Odznaką
Honorową Gryfa Zachodniopo-
morskiego za Zasługi dla Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go.
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Wdniu Święta Niepodległości
na placu Marszałka Józefa

Piłsudskiego, uroczyście odsłonięto
tablicę pamiątkową poświęconą Elż-
biecie Karlińskiej.

Tablicę odsłonił burmistrz Miasta
Darłowa Arkadiusz Klimowicz. W uro-
czystości udział wzięli także starosta
sławieński Wojciech Wiśniowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu Sławno To-
masz Bobin oraz przewodniczący Rady
Miasta Czesław Woźniak.

Elżbieta Karlińska, radna Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego 
i wieloletnia wiceburmistrz Darłowa
zmarła 13 listopada 2019 r., 

Jej zasadą było słuchanie i wyciąga-
nie wniosków. Miała dobry charakter 
i nigdy nie odmawiała poświęcenia
czasu i pracy na rzecz osób, które zgła-
szały się do niej z własnymi problema-
mi, w szczególności osób starszych,
kombatantów, niepełnosprawnych.
Angażowała się w przedsięwzięcia

charytatywne. Będąc osobą kompe-
tentną nigdy nie bała się podejmowa-
nia trudnych i niepopularnych decyzji
i brała na siebie odpowiedzialność 
za ich skutki. Kochała Darłowo szczerą
i prawdziwą miłością i chciała, aby 
ludziom żyło się tu dobrze. Jej pracę 
i oddanie widać w każdym zakątku
miasta.

l. wAlkiewicz

Kombatanci uhonorowali
wiceburmistrz Karlińską

W sześćdziesięcioletniej historii Pomnik Tysiąclecia dłuta
Wiktora Tołkina, nigdy nie miał u swych stóp tylu kwiatów
co w tym roku. Chryzantemy zakupione interwencyjnie 
w wyniku decyzji władz, przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ozdobiły plac Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i skwer Generała Władysława Sikorskiego. 
W obu miejscach ustawiono po kilkaset doniczek z różno-
barwnymi chryzantemami. W drugim miejscu chryzantemy
dodały blasku obeliskowi poświęconemu Kombatantom 
i Sybirakom.

Pamięć o zmarłych – pomoc żyjącym

Słupy 
tylko na 
nekrologi
W Darłowie zamontowano

trzy granitowe słupy przezna-
czone tylko i wyłącznie do na-

klejania nekrologów.

Zlokalizowane są w trzech miejs-
cach: na cmentarzu przy ulicy

św. Gertrudy, przy placu Tadeusza Ko-
ściuszki między ratuszem a kościołem
NMP i tuż przy kościele św. Jerzego
przy ulicy Bogusława X.

Na ogólnodostępnych miejskich
słupach często dochodziło do zakleja-
nia nekrologów innymi ogłoszeniami.
Dlatego zapadła decyzja o zamontowa-
niu granitowych konstrukcji, na któ-
rych zabronione jest wieszanie ogło-
szeń innej treści niż nekrologi.

arkadiusz
Sip
Zmarł 3 stycznia 2020 roku. 
Miał 60 lat.

Pochodził ze Słupska, gdzie się uro-
dził 6 sierpnia 1960 r. Podczas studiów
w WSP zaangażował się w działalność
opozycyjną, jako wiceprzewodniczący
NZS w 1989 r. z ramienia Komitetu
Obywatelskiego Solidarność został naj-
młodszym radnym w Ustce. W latach
1995–1999 Arkadiusz Sip był dyrekto-
rem wydziału kultury sportu i turysty-
ki w Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku,
a w latach 1999 – 2001 został zastępcą
dyrektora Nadbałtyckiego Centrum
Kultury w Gdańsku.

W Darłowie rozpoczął pracę w 2002
r. jako szef biura promocji miasta, 
a następnie pełnomocnik burmistrza
ds. profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych. W styczniu
2008 r. objął funkcję dyrektora DOK 
i przez blisko 12 lat kierował tą instytu-
cją. Był pomysłodawcą i organizatorem
wielu wydarzeń, takich jak „Ogólnopol-
ski Konkurs Poetycki o Trzos Króla
Eryka”, Darłowskie Spotkania Literac-
kie i szeregu wystaw w Terminalu
Sztuki. Będąc dyrektorem artystycz-
nym Festiwalu Media i Sztuka rozsła-
wił go w kraju. Dzięki zdobytym dota-
cjom wyremontował i unowocześnił
kino Bajka. Walnie przyczynił się do
nazwania ośrodka kultury im. Leopol-
da Tyrmanda. Utworzył kilka nowych
sekcji w DOK-u, takie jak modelarska,
taneczna, ceramiczna które osiągają

sukcesy na arenie ogólnopolskiej i nie-
kiedy międzynarodowej.

Za jego czasów powstały dwa teatry:
„Teatr w Kinie” i Teatr Komedia. Był
także znakomitym przewodnikiem tu-
rystycznym oraz przez pewien czas
prezesem Bałtyckiej Organizacji Tury-
stycznej w Darłowie. DOK pod jego kie-
rownictwem był również wydawniczą
oficyną. Ponadto poszerzył bazę DOK-u
o budynek po byłym przedszkolu. 
W roku 2016 został nagrodzony statu-
etką i tytułem Osobowość Roku w dzie-
dzinie Kultura w Plebiscycie „Głosu
Koszalińskiego”. Znany koszaliński fo-
tografik Grzegorz Funke zadedykował
animatorowi darłowskiej kultury swoją
fotograficzną wystawę.

o. janusz
Szypulski
Zmarł 2 października 2020
roku, zakażony wirusem
SARS-CoV-2. Miał 64 lata.

W 26. roku kapłaństwa i 28 lat od
profesji uroczystej, odszedł do Pana
franciszkanin o. Janusz Maria Szypul-
ski, członek Gdańskiej Prowincji św.
Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych 
w Polsce. Syn Zdzisława i Janiny 
z d. Suwalskiej, urodził się 4 lutego
1956 r. w Darłowie. W 1971 r. ukończył
SP w Darłówku, a następnie, w 1977 r.,
Technikum Przemysłu Spożywczego 
w Ciechanowie. W latach 1977-1979 od-
był zasadniczą służbę wojskową.

W 1979 r., idąc za głosem powołania,
rozpoczął nowicjat w Zakonie Braci
Mniejszych Konwentualnych. Na wia-
domość o śmierci ojca opuścił Zakon 
i wrócił do domu rodzinnego, gdzie 
pomagał finansowo matce samotnie 
wychowującej pięcioro rodzeństwa. 
W 1987 r. ponownie odbył nowicjat, rok
później złożył pierwsze śluby zakonne.
W 1992 r. złożył śluby wieczyste, a 27
maja 1993 r. przyjął święcenia w stop-
niu diakonatu.

Rok później, 11 czerwca 1994 r., 
w bazylice Niepokalanej Wszechpo-
średniczki Łask w Niepokalanowie,
otrzymał święcenia kapłańskie, z rąk
kard. Józefa Glempa. Po święceniach 

o. Janusz został skierowany do pracy
duszpasterskiej m.in. w klasztorze 
w Ostródzie, Gdańsku, Gnieźnie,
Olsztynie, Gdyni i Elblągu.

W 2008 r. o. Januszowi został powie-
rzony urząd asystenta ds. Rycerstwa
Niepokalanej. Pełnił go przez dwie ka-
dencje, tj. do roku 2016. W 2020 r. został
przeniesiony do rodzinnego Darłowa,
gdzie przebywał aż do swojej śmierci.

W kościele pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Darłowie 13 października
na pogrzebie  o. Janusza Marii Szypul-
skiego zgromadziła się jego rodzina,
przybyli współbracia z klasztorów 
w Polsce, rycerze Niepokalanej ze
sztandarami, a także burmistrz Darło-
wa Arkadiusz Klimowicz z małżonką.
O. Janusz Szypulski spoczął w Darłowie
w kwaterze franciszkańskiej.



dziękujemy bohaterom.
pomagamy ich dzieciom.

1000 kart podarunkowych, 3 tygod-
nie intensywnych prac, 20 zaangażo-
wanych lokalnych organizacji koordy-
nujących akcję w poszczególnych wo-
jewództwach i niezwykła ilość dobrej
energii i radości. Tak przebiegała ak-
cja „Dziękujemy Bohaterom. Pomaga-
my ich Dzieciom”, której organizato-
rem jest Federacja Funduszy Lokal-
nych w Polsce, a fundatorem nagród
Fundacja 4F Pomaga.

Darłowskie Centrum Wolontariatu
koordynowało akcję w województwie
zachodniopomorskim. Nagrodzono 39
dzieciaków. Niestety ze względu na
obecną sytuację w kraju nie mogliśmy
spotkać się w jednej dużej grupie. 
W związku z tym radząc sobie z tym
najlepiej jak potrafiliśmy nagrodziliśmy
zwycięzców.

Nadesłane odpowiedzi były bardzo
wzruszające. Pokazują ogrom pracy 
i zaangażowanie pielęgniarek, diagnos-
tów laboratoryjnych, lekarzy czy ratow-
ników medycznych. Pokazują również
ile serca, troski i energii wkładają oni 
w opiekę nad pacjentami. A najważniej-
sze jest to, jak ich pracę widzą dzieci.

Serdecznie pozdrawiamy Fundację

4F Pomaga, która ufundowała karty po-
darunkowe, wszystkie instytucje i me-
dia, które nas wsparły w promocji wy-
darzenia oraz Nominatorów z poszcze-

gólnych województw, bez których nasze
wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

(dcw)
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Od 6 lat organizujemy w kinie Bajka
edukację filmową poprzez udział w pro-
gramie KinoSzkoła. W marcu bieżącego
roku, przy pierwszej fali pandemii
związanej z Covid-19 zrealizowaliśmy
wszystkie zaplanowane do czerwca za-
jęcia „na żywo” za pośrednictwem FB
kina Bajka. Łącznie odbyło się ich 11. 

Nowy rok szkolny dawał nadzieję na
realizację zajęć stacjonarnie. Jednak i tym
razem w ostatniej dosłownie chwili zmu-
szeni byliśmy je odwołać. I choć kina na-
dal pozostają zamknięte realizujemy za-
planowane zajęcia w takiej oto formule:

LIVe, w których łączymy się „na
żywo” z poszczególnymi grupami

przedszkolnymi. 12 listopada w zaję-
ciach pod nazwą: CHCĘ BYĆ ZDROWY.
JAK TO ZROBIĆ? udział wzięły przed-
szkolaki ze Smyka i Great Sasetki.

ON-LINe, zajęcia z nagraną wcześ-
niej prelekcją oraz linkiem do filmu. 

Obie formy wydają się być atrakcyjne
dla widza. W listopadowych zajęciach
udział wzięło do tej pory (dane jeszcze
napływają) dokładnie 200 widzów. 

– Pomimo, że nic nie zastąpi spotkania
na sali kinowej i nie odtworzy atmosfery
dużego ekranu dobra wiadomość jest taka,
że w zajęciach z uczniami mogą uczestni-
czyć także ich rodzice – dodaje Magdalena
Cichocka z Kina Bajka.

Pomóż kulturze. Możesz dopomóc kul-
turze w Darłowie – kup bezterminowy bilet
do kina lub wypożycz film na mojeekino.pl 

Przypominamy, że Kino Bajka 
w Darłowie bierze udział w ogólnopol-
skiej akcji www.wspieramy-kina.pl

Kupując e-bilet i wybierając nasze
kino, faktycznie udzielasz nam realne-
go wsparcia. A usługa? Nie przepada 
– bilet jest bezterminowy i ważny. 
A my… kiedyś… otworzymy drzwi.

Możesz nas także wspomóc korzys-
tając z internetowej wypożyczalni fil-
mów. Tu także ważnym jest by wskazać
kino, któremu chcesz dopomóc. Stąd
też wybierz Kino Bajka w Darłowie 
i ciesz się filmami i festiwalami.
uwaga – www.mojeekino.pl dostarcza
także sporo atrakcji za FRee.

Kino Bajka - lokalny Netflix
Miejska Biblioteka 

Publiczna wprowadziła
nową formę wypożyczania 

i zwrotów książek.  

Chcesz wypożyczyć książkę -
zadzwoń pod numer telefonu: 

w Darłowie – tel. 94 314 26 97, 
w Darłówku – tel. 94 314 22 72 
Przygotujemy zamówione książki

i umówimy się na odbiór o konkret-
nej godzinie w specjalnie przygoto-
wanym miejscu.

Podczas odbioru obowiązuje bez-
względne przestrzeganie zasad reżi-
mu sanitarnego.

W związku z zaistniałą sytuacją
zwiększamy limit wypożyczanych
książek z 5 do 8 egzemplarzy na oso-
bę na okres 2 miesięcy.

zapraszamy:
poniedziałek – godz. 8 – 15
wtorek – godz. 8 – 15
środa – godz. 8 – 15
czwartek – godz. 8 – 15
piątek – godz. 8 – 16

Uwaga Czytelnicy! 

Do 7 grudnia trwa nabór wnio-
sków do III edycji Programu 

Stypendialnego „Pasje po Horyzont”. Ogło-
szenie wyników  nastąpi 10 grudnia. Na-
grodą są dwa stypendia po 6 tys. zł.

Jeśli masz pomysł, jeśli zacząłeś lub
dopiero stawiasz pierwsze kroki w speł-
nianiu swoich marzeń, zgłoś się do III
edycji programu. 

Ola, Klaudia, Olga i Dominik – lau-
reaci poprzednich edycji już spełniali ma-
rzenia z Marina Royale. Jeśli chcesz do
nich dołączyć, już teraz zapraszamy do
kolejnej edycji Programu Pasje po Ho-
ryzont.

Dwie szczęśliwe stypendystki: Ola
oraz Klaudia nie spodziewały się, że
swoje pasje i marzenia będą spełniały
w trudnym 2020 r. Obie wiedzą już, że
nie ma rzeczy niemożliwych, a chcieć

to znaczy móc. To był rok pełen
wrażeń.

Jakie wymogi musisz spełnić, aby
ubiegać się o dofinansowanie w ramach
projektu Pasje po Horyzont:

1. Musisz być młodym uczniem/stu-
dentem z terenu powiatu sławieńskiego.

2. Musisz posiadać tytułowe „pasje
po horyzont”.

3. Nagrać krótki filmik (do 3 min.)
prezentujący pasje 

4. Wypełnić i złożyć wniosek na
adres mail: biuro@wolontariat.com.pl

Szczegółowych informacji udziela:
Justyna Tepurska, koordynator Pro-
gramu Stypendialnego „Pasje po Hory-
zont”, Darłowskie Centrum Wolonta-
riatu, Darłowo, ul. Bogusława X 28

76-150 Darłowo, e-mail: biuro@wo-
lontariat.com.pl, tel. 785 75 10 14 

iii edycja programu stypendialnego 

Pasje po horyzont

Modernizacja trwa 
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leo-

polda Tyrmanda pod koniec września
wnioskował o przyznanie dotacji z bu-
dżetu Miasta Darłowa na modernizację
i adaptację pomieszczeń z uwzględnie-
niem potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Chodziło o filię Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrman-
da w Domu Kultury przy ul. M. Curie-
Skłodowskiej 44 – potocznie nazywane-
go SKŁO44. 

Jeśli wszystko będzie szło zgodnie 
z planem, a dokładamy ku temu wszel-
kich starań – zadanie to powinno być
ukończone do końca roku. 

– Jestem wielką optymistką i wie-
rzę, że nie tylko to, ale ciut więcej uda
się tu zrobić – dodaje dyrektor instytu-
cji Magda Burduk. Inwestycja obejmuje

wyburzenie ścian działowych celem
powiększenia powierzchni docelowej,
demontaż istniejącej podłogi i wykona-
nie nowej nawierzchni, wymianę insta-
lacji elektrycznej oraz zabiegi kosme-
tyczne takie jak tynkowanie, malowa-
nie itp. 

– Marzy mi się w tym miejscu nieza-
leżna pracownia ceramiczna SKŁO44.
Ma nie tylko polepszyć estetykę tego
miejsca, ale także ułatwić i usprawnić
działalność nowego Klubu Seniora, któ-
ry sąsiaduje z nami. Pomieszczenie to
ma służyć jako mała szatnia i poczekal-
nia, a także jako wspomniana pracow-
nia. Wszystko to z uwzględnieniem po-
trzeb osób z niepełnosprawnością ru-
chową – w myśl zasady KULTURA
DOSTĘPNA – podsumowuje dyrektor.

12 listopada 2020 roku
burmistrz Darłowa 
– Arkadiusz Klimowicz
powołał Magdalenę
Burduk na stanowisko
dyrektora Darłowskiego
Ośrodka Kultury im.
Leopolda tyrmanda. 

P
owołanie to nastąpiło na
okres trzech lat do listopada
2023 roku. Przypomnijmy, że

nowa dyrektor wcześniej pełniła tę

funkcję tymczasowo. Najpierw w trak-
cie choroby, a następnie po śmierci 
Arkadiusza Sipa. 

Magdalena Burduk – od lat zawodo-
wo zakotwiczona w Darłowie. Od blisko
dwudziestu… zaangażowana w sprawy
miasta, które szczerze lubi.  

Kierownik Biura Promocji Miasta 
i Komunikacji Społecznej w Urzędzie
Miejskim w Darłowie z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym. Współ-
organizatorka prestiżowej imprezy 
– flagowego produktu promocyjnego
miasta Darłowa: Media i Sztuka – fes-
tiwal w Darłowie. Inicjatorka wielu
darłowskich przedsięwzięć m.in. ta-
kich jak: Laponia Świętego Mikołaja,

koncertów na 4 Strony Świata i wielu
innych. Kreatorka takich kampanii
promocyjnych jak: lubiędarłowo, RE-
SPEKT BAŁTYK, współtwórczyni akcji 
i przygód Kapitana Parawana. Zdo-
bywczyni Gryfa Turystycznego (2015)
– wyróżnienia przyznawanego 
w uznaniu zasług za działalność 
na rzecz rozwoju turystyki w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Lau-
reatka Złotego Medalu Targów Łódz-
kich pn. NA STYKU KULTUR za najlep-
szą promocję miasta. Dwukrotna
laureatka plebiscytu Głosu Koszaliń-
skiego – Osobowość Roku w latach 2017
i 2018 – w kat. działalność społeczna 
i charytatywna, zdobywczyni tytułu
człowiek Roku Branży Turystycznej 
w Konkursie Tourism Trends Award
(2019), podczas jednej z najważniej-
szych imprez branży turystycznej or-
ganizowanej w kraju pn. Nowe Trendy
w Turystyce. W 2019 roku nagrodzona
przez Burmistrza Królewskiego Miasta
Darłowa za całokształt działalności na
rzecz miasta Darłowa i jego społeczno-
ści. Zaangażowana w sprawy miasta, od
lat udzielająca się charytatywnie na
rzecz Darłowskiego Centrum Wolonta-
riatu z licznymi sukcesami na tym
koncie. Znalazła się na liście stu naj-
bardziej wpływowych kobiet w Woje-
wództwie Zachodniopomorskim – ple-
biscytu Głosu Koszalińskiego. 

Ukończyła Akademię Morską w Gdy-
ni. 

magda 
buRduK

– dyrektorem dOK
Program wymiany pieców cieszy

się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców darłowa.

Od maja można było składać
wnioski o przyznanie grantu (7500 zł),
który daje możliwość zastąpienia pieca
opalanego węglem piecem na gaz. 
W równolegle prowadzonym naborze
mieszkańcy mogą otrzymać grant 
na częściową termomodernizację bu-
dynków (25000 zł) oraz termomoderni-
zację pełną (50000 zł). 

Jej zakres określony zostanie 
w audycie energetycznym. Częściowa
termomodernizacja polega na wyko-
naniu prac obejmujących izolację
cieplną ścian (w tym stolarki okiennej
i drzwiowej) i modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania. Pełna termo-
modernizacja obejmuje izolacje cieplną
ścian (w tym stolarki okiennej 
i drzwiowej), stropu i podłogi (w tym

dachu) oraz modernizację instalacji
centralnego ogrzewania.

– Podpisaliśmy już 75 umów gran-
towych na wymianę samych pieców
węglowych. W ramach realizowanego
przez miasto projektu, mamy możli-
wość udzielenia jeszcze 29 dotacji – in-
formuje Tomasz Breszka – kierownik
Referatu Inwestycji w UM Darłowo. 
– W ramach projektów obejmujących
częściową termomodernizację podpi-
saliśmy 3 umowy  z planowanych 5, 
a  w zakresie pełnej termomodernizacji
5 z planowanych 20 – dodaje.

Oba nabory prowadzone są 
w trybie ciągłym, co oznacza, że ich za-
kończenie nastąpi z chwilą wydatko-
wania wszystkich zaplanowanych do
udzielenia grantów. 

Więcej informacji znajdziesz na: 
darlowo.pl 

„Kopciuchy” mają wzięcie 



Ukazał się trzeci numer
Darłowskich Zeszytów 

Muzealnych. 

Dyrektor Muzeum w Zamku Ksią-
żąt Pomorskich Konstanty Kon-

towski pisze w nim o ważniejszych da-
rach i nabytkach od momentu powsta-
nia Muzeum po chwilę obecną.

Leszek Walkiewicz przedstawił ob-
szerny artykuł ukazując mało znane
burzliwe losy Księstwa Darłowskiego 
ze stolicą w Darłowie. Księstwo istniało
w latach 1569-1625. 

Tekst Jana Sroki prezentuje szcze-
gólny rodzaj twórczości, jaką uprawiał
w latach 20. XX wieku podczas wakacyj-
nych pobytów w Jarosławcu, znany nie-
miecki ekspresjonista, Karl Schmidt-
Rottluff. Były to własnoręcznie malo-
wane i rysowane barwne pocztówki.         

Zagadnieniem ratownictwa mor-
skiego i powstaniem w Darłówku
pierwszej stacji ratownictwa brzegowe-
go zajął się Waldemar Parus. Autor
prześledził jej działalność od początków
w roku 1865.

Ewelina Trzeciak przybliżyła nam
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Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej

Wychowanie 
w czasach epidemii

Funkcjonowanie 
przedszkola od września 
przebiegało bez zakłóceń

związanych z obecnie 
panującą epidemią. Placówka

działała w trybie stacjo-
narnym. Zajęcia odbywały się

bez zakłóceń i zgodnie 
z planem.

Frekwencja w przedszkolu wśród
dzieci we wrześniu i październi-

ku była wysoka i wynosiła ponad 90
procent. W drugiej połowie listopada, 
w związku z przejściem na kwarantan-
nę dzieci z jednej grupy i nauczyciela,
frekwencja w przedszkolu spadała do
około 60 procent. Jedna grupa, decyzją
sanepidu i organu prowadzącego, prze-
szła z kolei w tryb nauczania zdalnego.

Kontakt nauczycieli z rodzicami
dzieci odbywa się poprzez wypracowa-
ne formy tzn. poprzez założenie grup
na komunikatorach informacyjnych,
telefonicznie lub w zależności od po-
trzeb w ważnych przypadkach poprzez
kontakt osobisty. 

Rady pedagogiczne odbywały się
zgodnie z planem, czyli trzy stacjonar-
nie i jedna on-line z ośrodka szkolenio-
wego.

Pracownicy zgodnie z opracowanym
dla przedszkola procedurami epide-
miologicznymi codzienne wykonują
prace niezbędne do zminimalizowania
zagrożenia związanego z pandemią.
Wszystkie pomieszczenia, sprzęty i za-
bawki dla dzieci są dezynfekowane na
bieżąco. Dzieci mają wypracowane na-
wyki związane z utrzymaniem higieny
rąk, wiedzą jak postępować i jak zacho-
wywać się w przedszkolu, aby zminima-
lizować ewentualne zagrożenia związa-
ne z covid-19.

Przedszkole kupiło dla wszystkich
pracowników środki ochrony osobistej,
posiada również wystarczającą ilość
środków dezynfekujących oraz stacje
do bezdotykowych dezynfekcji dłoni.

Nauczyciele podkreślają, że zagro-
żeniem na przyszłość jest ewentualne
przejście całego przedszkola w tryb
zdalny, co z punktu widzenia rozwoju
dziecka w wieku przedszkolnym jest
bardzo niekorzystne.

Wtym roku w uroczystościach
wzięli udział pierwszoklasiści

z Technikum Morskiego, Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Żeromskie-
go i Branżowej Szkoły nr 1. Przypomnij-
my, że od 1 września 2020 roku Zespół
Szkół im. S. Żeromskiego stał się czę-
ścią ZSM w Darłowie. 

Było to ślubowanie inne niż wszyst-
kie. Znane mieszkańcom Darłowa uro-
czystości na rynku miejskim, z powodu
pandemii, musiały zostać przeniesione
do hali i zamknięte dla publiczności.

Mimo to znana ze swojego kunsztu 
w całej Polsce kompania honorowa ZSM
i tym razem zaprezentowała się z naj-
lepszej strony podczas pokazu musztry
przygotowanej dla witanych w społecz-
ności szkolnej uczniów klas pierw-
szych. Oczywiście nie zabrakło także
głównego punktu uroczystości, jaką co-
rocznie jest ślubowanie - to odbyło się
w niezmienionej formie. 

Darłowski samorząd reprezentował
zastępca burmistrza miasta - Rafał Na-
górski.

Zespół szkół Morskich

Ślubowanie w reżimie
W piątek, 9 października, w hali sportowej 
przy ul. Chopina odbyło się uroczyste ślubowanie
uczniów klas I Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. 

DarłoWo 
narysoWane
trwają przygotowania do wydania al-

bumu z rysunkami na 75-lecie Polskiego
darłowa.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Darłowskiej podpisał z burmist-
rzem Darłowa umowę o dofinasowanie
opracowania i wydania drukiem albumu
zatytułowanego „75 rysunków piórkiem
i tuszem na 75-lecie polskiego Darłowa”.
Autorem wszystkich rysunków jest

członek naszego stowarzyszenia Kon-
stanty Kontowski.

Album z bogatej i różnorodnej  twór-
czość artysty będzie prezentował jedynie
rysunki piórkiem. Znajdzie się w nim 75
rysunków wykonanych w latach 1989-
2020 przedstawiających zarówno Dar-
łowo dawne jak i współczesne. Wydanie
albumu w nakładzie 300 egzemplarzy
planowane jest jeszcze w tym roku.

Konstanty Kontowski – z wykształ-
cenia historyk sztuki, zajmuje się malar-
stwem, rzeźbą, grafiką oraz organizuje 
i prowadzi plenery plastyczne.

zeszyty zapisane historią

Od 7 listopada, 
do odwołania, weszły 
w życie ponowne
obostrzenia 
w działalności instytucji
kultury. 

Wich efekcie teatry, filhar-
monie, opery, muzea, kina,

domy kultury, ogniska muzyczne, bib-
lioteki i galerie sztuki w całej Polsce zos-
tały zamknięte dla publiczności. Co za
tym, idzie darłowskie instytucje takie jak
Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum

w Darłowie, Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. Agnieszki Osieckiej oraz Dar-
łowski Ośrodek Kultury im. Leopolda
Tyrmanda są niedostępne dla swoich
odbiorców. Nie działa kino, Poczekalnia
Kultury a także zatrzymano wszelkie ak-
tywności, które realizowane były w ra-
mach zajęć instruktorskich takich jak:
ceramika, taniec, wokal, teatr oraz mo-
delarstwo. 

– Nie możemy organizować otwar-
tych spotkań kulturalnych, a także wy-
świetlać filmów – komentuje Magda
Burduk. – Nie oznacza to jednak, że cier-
pimy na brak zajęć. Wszystkie nasze siły
i możliwości skupiliśmy w tej chwili na
działaniach, które są bardzo ważne i is-
totne a często trafiają na tor boczny z

uwagi na napięty grafik wydarzeń kul-
turalnych, jak chociażby prace moderni-
zacyjne w obiektach. 

Administracja instytucji działa od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8 –
15, przy zachowaniu wszelkich środków
ostrożności. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt
pod numerem telefonu: 94 314 26 29 lub
mailowo: kultura@darlowo.pl

sTOp dLa KuLTuRy takie Darłowo pamiętam

taki tytuł nosi książka Krzyszto-
fa Sochy, który dzięki wspom-

nieniom własnym i innych mieszkań-
ców Darłowa pokazuje powojenne
miasteczko i jego klimat. 

Cieszyć się trzeba z tego zbioru
wspomnień osób, które zdecydowały się
na upowszechnienie swoich przeżyć 
i ścieżek, którymi szli przez trudne po-
wojenne lata pełni zapału w tworzeniu
nowego polskiego Darłowa. 

Kanwą przewodnią publikacji są
przeżycia i wspomnienia autora, doty-
czące jego i rodziny. Krzysztof Socha
zgromadził, powiązał i opublikował
zbiór wspomnień następujących miesz-
kańców Darłowa: Józefa Kornasia, Do-
roty Jaźwińskiej z domu Milewskiej,
Eugeniusza Berlińskiego, Jadwigi Sido-
ryk, Andrzeja Ruszelaka, Janusza Przy-
byszewskiego, Idalii Socha i innych.
Narrator wczuł się w klimat powojen-
nego Darłowa i  poprzez wspomnienia

pokazał atmosferę i codzienne życie
miasta na przestrzeni kilkudziesięciu
lat. Dzięki publikacji dowiadujemy się
jak żyli darłowianie w trudnych cza-
sach, jakie mieli problemy skąd pocho-
dzili oni i ich przodkowie. 

Publikacja ocaliła od zapomnienia
sporą cząstkę życia darłowiaków.
Książka zilustrowana została 78 czar-
nobiałymi fotografiami i 10 rysunkami
piórkiem Konstantego Kontowskiego.
Wydawcą jest Darłowska Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna w Dorzeczu Wiep-
rzy i Grabowej. 

Książka jest do kupienia w Centrach
Obsługi turystycznej darłowskiej 
Lokalnej Organizacji turystycznej 
w dorzeczu Wieprzy i Grabowej 
w darłowie - ul. Pocztowa 6, 
darłówko - ul. Kotwiczna 14, 
w Sławnie - ul. dworcowa 5.początki i uroki morskich kąpieli 

i zdrowotne walory nadmorskich ką-
pielisk. W Darłowie powstał na począt-
ku XIX wieku pierwszy nad południo-
wym Bałtykiem dom kąpielowy z pod-
grzewaną wodą morską.

Renata Potomska zamieściła tekst 
o powojennym osadnictwie na przykła-
dzie Darłowa i okolic oraz o powstaniu
Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej. 

Publikacje zamyka tekst Iwony Sta-
nisławskiej byłej mieszkanki Darłowa,
która wspomina powojenne lata w Dar-
łowie i jego związkach z masonerią. 

Aktualny i poprzednie numery Dar-
łowskich Zeszytów Muzealnych można
nabyć w kasie Muzeum Zamku Książąt
Pomorskich w Darłowie.
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suKCes 
nauCZyCieLa
Z DarłoWa
doktor Rafał Marciniak, nauczyciel

historii i WoS w Zespole Szkół Morskich 
w darłowie, został wyznaczony przez Mi-
nisterstwo edukacji Narodowej do recenzji
polsko-niemieckiego podręcznika z historii
do klasy 7 szkoły podstawowej. 

Dr Rafał Marciniak jest nauczy-
cielem w ZSM, ale także wykłada na Wy-
dziale Administracji w Gdańskiej Wyższej
Szkole Humanistycznej – Filii w Kosza-
linie oraz jest członkiem Komitetu Głów-
nego Olimpiady Historycznej dla Szkół
Podstawowych.

społeczna szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich

Zdalne nauczanie zdolnych uczniów
Za nami kolejny tydzień

nauczania zdalnego. W ra-
mach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa szkoła otrzy-
mała z Urzędu Miasta trzy

laptopy do zdalnej nauki,
które wypożyczono uczniom.

Wszkole edukacja zdalna pro-
wadzona jest z wykorzysta-

niem platformy internetowej dla nau-
czycieli i uczniów. Lekcje online trwają
30 minut. Nauczyciele korzystają z za-
sobów platform edukacyjnych, stron
internetowych instytucji kultury oraz
multibooków. Kontaktują się z rodzica-
mi i uczniami poprzez online i telefo-
niczne. Nauczyciele przygotowują
uczniom interaktywne karty pracy, ko-

rzystając z różnorodnych aplikacji in-
ternetowych. Uczniowie odsyłają zdję-
cia i filmy ukazujące ich prace plastycz-
ne, techniczne, a także talenty recyta-
torskie i muzyczne oraz zaangażowanie
w akcje społecznościowe lub upamięt-
niające dane święto. Umieszczane jest
to na szkolnym FB.

Od najmłodszych lat dzieci uczone są
patriotyzmu, wpajany jest im szacunek
dla polskich symboli. Dlatego też, jesz-
cze w szkole, uczniowie klas edukacji
wczesnoszkolnej śpiewali patriotyczne
pieśni i recytowali wiersze z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości, a już
zdalnie, społeczność szkolna włączyła
się w akcję „Szkoła do hymnu”.

Uczniowie pomimo pandemii biorą
udział w różnych szkolnych i poza-
szkolnych akacjach i konkursach, m.in.
wzięliśmy udział  w akcji MEN „Szkoła

Pamięta” i w konkursie organizowanym
przez CEN w Koszalinie „Drzewo 
w krajobrazie”. 

Uczniowie biorą udział w Interdys-
cyplinarnym Programie Edukacji 
Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”.
Prowadzone są zajęcia wyrównawcze,
logopedyczne i rewalidacyjne. Nasi
uczniowie mogą kontaktować się ze
szkolnym psychologiem i wypożyczać
książki ze szkolnej biblioteki. Prowa-
dzone są działania wychowawczo-pro-
filaktyczne związane ze zdalnym nau-
czaniem i cyberprzemocą. Został ogło-
szony Szkolny Konkurs Plastyczny
„Cyberprzemocy mówimy nie!”, który
trwa do 30 listopada.

W ramach Szkolnego Klubu Wolon-
tariusza dzieci zbierają karmę dla zwie-
rząt, którą przekazujemy Stowarzysze-
niu „MY3koty i psy”.

sP nr 3 im. Króla eryka Pomorskiego 

Szkoła w domu 
Frekwencja wśród uczniów przed

nauczaniem zdalnym była na
podobnym poziomie jak w latach
ubiegłych. Jeśli chodzi o nauczycieli, to
widoczna była zwiększona absencja
wywołana chorobą, kwarantanną czy
izolacją. Istniała obawa, że w pewnym
momencie nie będzie miał kto prowa-
dzić lekcji. Nauczanie zdalne rozwią-
zało ten problem.

Problemy w zdalnym nauczaniu do-
tyczą przede wszystkim braków sprzę-
towych, słabego internetu w szkole 
i w domach prywatnych, a co za tym
idzie problemy ze skontaktowaniem się
z danym uczniem. 

Kontakt z rodzicami w tym okresie
utrzymywany jest  głównie poprzez
dziennik elektroniczny Librus. Wycho-

wawcy klas, pedagodzy pozostają też 
w kontakcie telefonicznym i mailowym.
Zebrania oraz spotkania z rodzicami
odbywają się  online. 

W SP 3 wszystkie sale lekcyjne zos-
tały wyposażone w sprzęt gotowy do
pracy zdalnej. Nauczyciele mogli sami
zdecydować skąd chcą bezpiecznie pro-
wadzić zajęcia. Początkowo wszyscy
nauczyciele klas 4-8 prowadzili zajęcia
ze szkoły. Od 9 listopada prawie wszys-
cy prowadzą zajęcia z domów zgodnie 
z planem lekcji. Tym nauczycielom,
którzy mają w domu problemy sprzęto-
we lub słaby internet, nadal umożliwio-
no korzystanie z bazy sprzętowej na te-
renie szkoły. Lekcje online ze szkoły
prowadzi 5 nauczycieli. 

W szkole prowadzone są stacjo-

narnie zajęcia z uczniami niepełnos-
prawnymi oraz niektóre zajęcia
udzielane w ramach pomocy pedago-
giczno-psychologicznej. Dla niektó-
rych uczniów terapia logopedyczna
także jest prowadzona stacjonarnie.
Zgodnie z planem pracuje codziennie
świetlica szkolna oraz biblioteka. Dy-
żury pełnią również pedagodzy i psy-
cholog. 

Sytuacja zaopatrzenia uczniów 
w sprzęt komputerowy zmienia się na
lepsze. Na początku października prze-
prowadzono ankietę, aby poznać po-
trzeb w zakresie posiadania sprzętu
komputerowego i dostępu do Internetu.
Dzięki temu w klasach 4-8 doposażo-
nych zostało 44 uczniów. 

W obu budynkach prowadzone były
w tym okresie inwestycje. Wymieniono
oświetlenie w sali gimnastycznej przy
ul. Franciszkańskiej za kwotę 21 tys. zł 
i zmieniono monitoring w obu budyn-
kach kosztem 72 tys. zł.

Rondo będzie połączone
Rondo na ulicy
Nadmorskiej połączone
zostanie z ul. Marynarską
i Południową. Wyłoniono
już wykonawcę.

oferty trzech firm (Lech-Pol 
z Darłowa, Furges z Kończewa,

Frages z Kobylnicy) poddane zostały
ocenie w postępowaniu przetargowym
dotyczącym budowy odcinka drogi
łączącego ul. Nadmorską z ul. Mary-
narską, Południową. Termin składania
ofert zakończył się 13 listopada.

Zamówienie dotyczy odcinka drogi 
o nawierzchni z kostki betonowej dłu-
gości 85 m, szerokości 7 m, wraz z obu-
stronnym ciągiem pieszo-rowerowym 
o szerokości 3 m. Całość odcinka zosta-
nie oświetlona i odwodniona. Prace
mają zostać zakończone na koniec maja
2021 r. 

Najtańszą ofertę złożyła firma Fra-
ges: 527 105,75 zł, oferta Lech-Pol za-
mknęła się w kwocie: 575 020,09 zł, fir-
my Furges: 657 027,09 zł. Cena była tyl-
ko jednym z kryterium oceny
złożonych ofert. Dodatkowe punkty
wykonawcy mogli otrzymać za dekla-
rowane zwiększenie czasu podstawo-
wej gwarancji na zrealizowane roboty
budowlane wynoszącej 60 miesięcy.

Wykonawcy mogli ją zwiększyć odpo-
wiednia o 6, 12, 18 i 24 miesiące. Firma
Frages zdecydowała o wydłużeniu tego
okresu o 12 m, pozostali uczestnicy o 24
miesiące. 

24 listopada procedura oceny złożo-
nych ofert została zakończona. Wybra-
no najkorzystniejszą ofertę firmy Lech-
Pol z Darłowa. Oferta firmy Frages zos-

tała odrzucona, z uwagi na przekrocze-
nie wyznaczonego terminu do wpłaca-
nia wadium. 

Kontrakt podpisany zostanie 
1 grudnia. 

– W grudniu planujemy także roz-
poczęcie prac przygotowawczych – in-
formuje Tomasz Breszka, kierownik
Referatu Inwestycji w UM Darłowo.

Inwestycja będzie dofinansowanie 
z Funduszu dróg Samorządowych 
w wysokości 50% kosztów. 
27 października podpisana została sto-
sowna umowa.
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Charty 
zapraszają

Podobno najlepiej uciec
przed pandemią na własnych

nogach. Z powodzeniem 
pokazuje to grupa biegająca 

w naszym klubie.

twierdzą oni, że są takie czasy, 
w których ani wiatr, ani deszcz

nie jest straszny, gdy zwycięża motywa-
cja do wyjście z domu, budowanie kon-
dycji, zdrowia, no i formy na przyszłe
starty.

Warto wziąć z nich przykład i przy-
łączyć się.

www.darlowskiecharty.pl

Bokserzy trenera Kacpra
Skonecznego mają sposób, 

by nie dać się pandemii 
– ciężko trenują i walczą 

o zdrowie.
Aby jednak nie zapomnieć o rywa-

lizacji, co jakiś czas odwiedzają gościnne
ringi w Słupsku i Koszalinie, by spraw-
dzić nabyte w treningu umiejętności 
w walce.

Tak było na gali w Zamościu, gdzie
znakomitą formą błysnął Mikołaj Myst-
kowski. Największą pasję wykazują ci
najmłodsi, dla których samo założenie
bokserskich rękawic jest wielkim prze-
życiem. Pasja, jaką mają w oczach naj-
lepszą nagrodą za pracę trenera, tak
bardzo zakręconego na boks i zdrowy
tryb spędzania czasu wolnego.

w kontrze pandemii

trenujemy
bezpiecznie
Zapraszamy do rodzinnego

trenowania w Klubie Ashihara
Karate i ju jitsu w Darłowie 

w Centrum Sportowym 
herkules w poniedziałki,

środy i  piątki o godz. 18.00.
Trenujemy bezpiecznie! 

W naszym klubie obowiązuje ścisłe
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
dotyczących COVID-19. Wejście i wyjście
z klubu obowiązkowo w maseczkach. 
W trakcie treningu zdejmujemy ma-
seczki. Dezynfekcja rąk przy wejściu 
i wyjściu z klubu. 

Więcej informacji o klubie na stro-
nie internetowej. Działamy w Darłowie
od 33 lat.

Sezon kolarski na szosie 
i torze zbliża się do końca. 

jak zawsze znakomicie spisały
się nasze gwizdy startując 
w Pruszkowie w Mistrzo-

stwach Polski Elity. 
Zdobyły 17 medali!

J
uż w ich pierwszym dniu sukces
odniosły nasze sprinterki: Kar-
wacka, Sibiak i Seremak, zdoby-

wając tytuł mistrzyń Polski w jeździe
drużynowej. Srebro na dystansie 250
metrów ze startu zatrzymanego wywal-
czyła Karwacka, a brąz Seremak.

Dzień później Daria Pikulik wygrała
tytuł MP w scratchu, brąz zdobyła Ni-
kola Wielowska. W tej samej konkuren-
cji, do lat 23, brązowy medal przypadł

Wiktorii Pikulik. Na koniec dnia, 
w sprincie elity kobiet, srebro dla Mar-
leny Karwackiej, a brąz dla Nikoli Si-
biak.

Także trzeci dzień mistrzostw syp-
nął medalami. Siostry Pikulik złote 
w madisonie. Wiktoria Pikulik wice-
mistrzynią Polski w wyścigu punkto-
wym Elity. Do tego dołożyła 2 lokatę 

w eliminacjach do lat 23.
W ostatnim dniu zmagań złoto 

i mistrzostwo Polski Elity w omnium
dla Darii Pikulik. W wyścigu na 500
metrów, srebro Karwackiej i brąz Si-
biak. Na koniec kolejne mistrzostwo
Polski do lat 23 Nikoli Sibiak.

Mistrzostwa te przyniosły kolarkom
Ziemi Darłowskiej 17 medali.d. Pikulik i Nikola wielowska w scratchu.

sprint drużynowy

STRONę SPORTOWą REDAGUjE 
ANDRZEj RAChWAlSKi

Przed rozpoczęciem sezonu
sztormów, na obu brzegach
rzeki Wieprzy w Darłówku,

zamontowano mobilny
system zapór przeciwpowo-

dziowych.

Polega on na przytwierdzeniu do
podłoża słupków pomiędzy któ-

re wkłada się warstwowo aluminiowe
belki z uszczelkami o długości 5 met-
rów do wysokości 80 cm. Utworzona
szczelna ściana chroni Darłówko przed
wylaniem wody z kanału portowego
podczas cofki.

Łączna długość darłowskich zapór
wynosi  605 metrów. Zaletą tego syste-
mu jest bardzo szybki montaż podczas
alarmu powodziowego. Ekipa dwóch
mężczyzn jest w stanie w ciągu 10 mi-
nut zmontować do pełnej wysokości

bramę przeciwpowodziową o po-
wierzchni ok. 4 m kw. Takie rozwiąza-
nie jest znacznie lepsze jak np. układa-
nie worków z piaskiem.

zapory ochronią port 

KarCZMa 
oDnoWiona
Zakończył się remont urokliwej ka-

mienicy zlokalizowanej przy ul. Powstań-
ców Warszawskich 26.

Budynek w dużej części położony
przy samej rzece Wieprzy nabrał no-
wego kolorytu. Teraz jego fasadę zdobi
stonowany błękit, który w czasach
przedwojennych był jednym z „królują-
cych” kolorów. Odrestaurowane zostały

też  m.in. gzymsy ozdabiające okiennice
i drzwi wejściowe do kamienicy. Taka
zmiana to zasługa prywatnego inwes-
tora – Dariusza Kosa. Właściciel zlokali-
zowanych w budynku restauracji
Karczma Rzymska i Pizzerii Bagatella,
którego mieszkańcy i turyści mogą też
doskonale znać z innych gastronomicz-
nych doznań serwowanych w okolicy, 
a także z dobrej ręki do gry na gitarze 
i niebanalnym wokalu sprawił, że na
głównym „deptaku” jest jeszcze piękniej.
Gratulujemy i dziękujemy.
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Po znakomitym początku
sezonu, który dawał naszym

piłkarzom trzecie miejsce 
w lidze, ich forma nieco się

skomplikowała. 
Zaczęło się od cennego, wyjaz-

dowego zwycięstwa (2:3) w Kamieniu
Pomorskim, a tydzień potem remisu
u siebie w dziwnym meczu z Iskierką
– znakomite 3:0 do przerwy i cudem
uratowany punkt na koniec meczu.
Kolejne dwa remisy: Mechanik 
i Wieża, potem 4:2 w Płotach z Po-
lonią i... coś się zacięło w zespole.

Kilka kolejnych remisów, dołujące
0:4 z MPK Szczecinek na własnym bo-
isku optymizmem nie napawało. Ina
Goleniów też wygrała w Darłowie 
(1:3). Było nie najlepiej – zespół do-
padła plaga kontuzji, kilka kwarantann
zawodników, brak treningów. Przy-
czyn było kilka, a na domiar złego na
kwarantannę trafił też trener Kaź-
mierczak.

Pełni obaw czekaliśmy na
przylot Orła z Wałcza. Zespół popro-

wadził trener darłowskiej młodzieży
Artur Maciąg. Jak było? Wysokie 4
do zera, Orzeł odesłany z kwitkiem,
ale ważniejsze było, że zespół wy-
raźnie odzyskał formę. Świetnie
funkcjonowały skrzydła, było dobre
granie z pomysłem i ogromną
ochotą.

Kibiców na stadionie nie ma, ale
wielu zastanawiało się czy to jedno-
razowe wydarzenie, czy może ten-
dencja? Wyjazd do rezerw stargardz-
kich Błękitnych i kolejne 4:0 dla
dominatorów z Darłowa zdaje się
świadczyć, że się uruchomiło w dru-
żynie wszystko co dobre. Czekamy na
kolejne tego potwierdzenie, by nabrać
pewności, co do optymizmu dotyczą-
cego opinii o zespole. 

Jeszcze mała dygresja. Nasi pił-
karze zajmują 10. miejsce w tabeli,
mając, obok Winety, zdecydowanie
najmniej porażek (3). Winne temu są
remisy, których w 17 meczach osiąg-
nęliśmy aż 8, w tym 5 na własnym
boisku. Mało tego, straciliśmy też naj-
mniej bramek w lidze – 24. 

Ciekawe, prawda?

Piłkarskie problemySiatkarskie początki
siatkarki i siatkarze Stoczni roze-

grali pierwsze mecze ligowe w
kategorii młodziczki i młodzicy. Były to
tzw. turnieje preeliminacyjne, które
miały wyłonić zespoły do gry w dalszej
części ligi w grupach (I, II, III liga) Zwy-
cięzcy kolejnych kolejek z II i III ligi
awansują do ligi wyżej, zespoły z ostat-
nich miejsc spadają o ligę niżej.

oto wyniki:
MŁODZIK – Turniej preeliminacyjny

w Kołobrzegu – 15 listopada
UKS OPP Powiat Kołobrzeski – KS

STOCZNIA II DARŁOWO M&W (2:0)
KS STOCZNIA I DARŁOWO – KS

STOCZNIA II DARŁOWO M&W (2:0)
UKS BŁYSKAWICA STALPRO Szcze-

cin – KS STOCZNIA I DARŁOWO M&W 
(0:2)

UKS BŁYSKAWICA STALPRO Szcze-
cin – KS STOCZNIA II DARŁOWO M&W
(0:2)

UKS OPP Powiat Kołobrzeski – KS
STOCZNIA I DARŁOWO M&W (2:0)

MŁODZICZKI – Turniej preelimina-
cyjne w Kołobrzegu – 14 listopada

UKS OPP Powiat Kołobrzeski – KS
STOCZNIA DARŁOWO M&W (2:0)

GTS PLAS GRYFICE – KS STOCZNIA
DARŁOWO M&W (2:0)

młodzik i stoją od lewej: trener ed-
mund surdel, Hubert wodzyński, do-
minik wójcik, Hubert tomczyk, Piotr
Pauba, miłosz mioduszewski, trener
Jacek surdel, klęczą od lewej: Ale-
ksander błaszczyk, bartosz ordak,
Franciszek wojciechowski, wojciech
Gręda, krystian Piórecki.

młodzik ii stoją od lewej: trener edmund surdel, krzysztof Polakowski, wiktor wie-
czorek, tobiasz kopiński, mikołaj sadłowski, Filip Perżyło, trener Jacek surdel, klęczą
od lewej: Julian krzyżanowski, Nikodem Paduch, wojciech kieca, kacper kasprzy-
kowski, igor Żebrowski.

Zarząd klubu zaprasza na treningi piłki
siatkowej wszystkich chętnych,
którzy chcą uprawiać piłkę siatkową.
telefony kontaktowe do trenerów:
chłopcy – 509290923, dziewczęta 
– 669111604, 693998726, koordynator
– 609920127

W tym roku przypadała 
70. rocznica powstania 

w naszym mieście klubu spor-
towego Darłovia Darłowo.

Niestety, na oficjalne obchody
musimy poczekać ze względu

na pandemię. 

Biorąc pod uwagę powojenne
uwarunkowania mieszkańcy

Królewskiego Miasta bardzo szybko
zorganizowali się i utworzyli wielosek-
cyjny klub sportowy. Korzystając z
przebogatej wiedzy zawartej w kroni-
kach Czesława Budnego mam przeko-

nanie, że rocznica ta mogła być jeszcze
bardziej okazała. Dlaczego?

Pierwsze zawody sportowe na tere-
nie miasta rozegrano w… maju 1945
roku. Był to mecz piłkarski rozegrany
na boisku dzisiejszej jednostki wojsko-
wej. I to mecz międzynarodowy, a na
dodatek zwycięski. Nasi piłkarze poko-
nali w nim zespół czerwonoarmistów, a
dokładnie cieszące się złą sławą NKWD
2:1. Bramki zdobyli Teodor Niedźwie-
dziński i Marian Kromski. Rewanż ro-
zegrano 16 czerwca w Sławnie, a zdecy-
dowane zwycięstwo 4:0 pięknymi
bramkami okrasili Niedźwiedziński (2)
i Brunon Piotrowski(2). 

Po kilku meczach postanowiono za-

łożyć klub nazywając go KS Derłowian-
ka. Prezesem został Niedźwiedziński, a
w skład Zarządu weszli: Feliks Maćko-
wiak, Brunon Piotrowski i Marian
Kromski (kierownik sekcji piłki nożnej).
Piłkarze grali wtedy w białych koszul-
kach w czerwone pasy, białych spoden-
kach i czerwonych getrach. 

W roku 1948 nastał w klubie czas
zmian. Już wtedy jasne było, że bez
sponsorów będzie ciężko. Zarząd klubu
doprowadził do spotkania ze wszystki-
mi istniejącymi na terenie miasta zakła-
dami pracy. Porozumienie skutkowało
zmianą nazwy klubu na „Związkowiec” 
i dawało możliwości partycypowania 
w kosztach jego utrzymania organiza-
cjom związkowym. Do tego wszystkiego
ówczesne władze miasta zapewniły mo-
dernizację murawy i wykonanie ławek.
Nasz „Związkowiec” potykał się na bois-
ku z takimi zespołami, jak: Gwardia
Drawsko, Kolejarz Słupsk, Stal Ustka czy
też Spójnia Złotów. 

Rok 1950 jest rokiem pierwszej re-
jestracji i sformalizowania istnienia
klubu. „Związkowiec” został zgłoszony
w Wojewódzkim Komitecie Kultury Fi-
zycznej. W styczniu 1951 roku władze
klubu postanowiły zmienić jego nazwę
na „Spójnia Darłowo”. Klub stał się też
wielosekcyjny. Dwie drużyny piłkarskie
(klasa A i C), dwie bokserskie (!), sekcja
siatkówki i tenisa stołowego. Pierwszy
mecz, o puchar TKKF, nasza Spójnia

wygrała po dwóch bramkach Jerzego
Wachowiaka z… Osą Koszalin. 

Następna zmiana nastąpiła w roku
1953. Zarząd klubu podjął decyzję o no-
wej nazwie klubu, która brzmiała: „Ko-
lejarz Darłowo”. Prezesem klubu był
wtedy piastujący funkcję dyrektora
PPiUR Kuter Józef Kubaszewski. Po-
wstała jednocześnie sekcja szachowa, od
początku jedna z lepszych w regionie. 

W roku 1957 po raz kolejny zmienio-
no nazwę klubu. Aby mocniej odzwier-
ciedlała związki z regionem przyjęto
nazwę „Szkwał”, która przetrwała-
przetrwał tylko rok i przybrał na sile
nazywając się od roku 1958 „Sztorm”.
Kolejna zmiana nastąpiła w roku 1964 i
była związana z coraz większym rozwo-
jem najważniejszego sponsora spor-
towców w naszym mieście. Klub decyzją
Zarządu przyjął nazwę „Kuter Darłowo”.
Wtedy nazywano to patronatem. Pat-
ron wprowadził do władz klubu m.in.
Zygmunta Meronka i Jerzego Wyczesa-
nego. Powstała również sekcja żeglars-
ka. Długi i owocny sportowy patronat
Kutra zakończył się w 1972 roku. Klub
przyjął nazwę Międzyzakładowy Klub
Sportowy MZKS Darłowo. 

Niewielu pamięta, ale rok 1977 był

złym czasem w historii klubu. Powoli
kończyła się epoka Gierka, samorządy
lokalne ubożały coraz bardziej. Również
sponsorujące sport zakłady pracy z
Darłowa miały problemy. 

Okazało się, że antidotum na te bo-
lączki była likwidacja klubu jako cało-
ści. Przestała funkcjonować sekcja że-
glarska, siatkarska i piłki nożnej.

Ma szczęście już po niecałym roku
ktoś zauważył błąd i klub ponownie
rozpoczął funkcjonowanie jako Między-
zakładowy Klub Sportowy (MZKS). Już
bez sekcji żeglarskiej, ale z piłkarzami
w „B” klasie.

Na szczęście piłkarze w całości tra-
fili w objęcia lokalnego rywala, zespołu
LZS POHZ Darłowo. A więc po reakty-
wacji dokonano politycznej fuzji, MZKS
zastąpił w B klasie LZS, który stworzył
już własny, autorski klub piłkarski.

I dzięki temu już w roku 1978 spor-
towcy darłowscy mogli dumnie masze-
rować w pochodzie pierwszomajowym.

W tej strukturze klub dotrwał do
roku 1980. To ważna data nie tylko w
historii naszego kraju, ale również klu-
bu. Od tego roku klub przyjął nazwę
MKS Darłovia Darłowo i tak zostało do
dzisiaj.

Historia sportu w Darłowie

Od derłowianki do darłovii


