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200 goli 
Sawioli!
(więcej o meczach
Darłovii Darłowo 

na stronie 16)

Uroczystości Bożego Ciała
w Darłowie
Parafia pw. Matki Bożej
Częstochowskiej:

Główna msza św. w Boże Ciało zo-
stanie odprawiona o godz. 10.30 w ko-
ściele Mariackim. Po niej tradycyjnie
wyruszy procesja eucharystyczna do 
4. ołtarzy. Trasa procesji prowadzić bę-
dzie ulicami: Wenedów, Franciszkań-
ską, przez Rynek Miejski, Rynkową, 
M. Skłodowskiej-Curie, al. Wojska Pol-
skiego, Powstańców Warszawskich, Ko-
walską, Pocztową i Kościelną.

Prosimy o zachowanie zasad sani-
tarnych w kościele i na trasie procesji.
Maseczki będą dostępne na stoliku
przed chórem.

Parafia pw. św. Maksymi-
liana Kolbego:

W tym roku bez procesji ulicami
Darłówka. Msze św. w Boże Ciało 
o godz. 10.00 i 12.00. Po mszy św. o godz.
10.00 procesja eucharystyczna wokół
kościoła.

Parafia pw. św. Gertrudy
Msze św. o godz. 8.30 i 18.00. Główna

z procesją o godz. 11.00. Trasa procesji
prowadzić będzie ulicami: św. Gertrudy
– Wieniawskiego – Królowej Jadwigi 
– Króla Eryka Pomorskiego – św. Ger-
trudy

Prosimy o zachowanie zasad sani-
tarnych w kościele i na trasie procesji.

W Cisowie o godz. 14.00 msza św. 
z procesją.

Błękitna Flaga oraz więcej ratowników i policjantów

DARŁOWO GOTOWE
NA SEZON

Sezon kąpielowy oficjalnie rozpocznie się w Darłowie 25 czerwca i zakończy 31 sierpnia. Nad bezpieczeństwem
mieszkańców i turystów będzie czuwać 28 ratowników wodnych. Po raz kolejny na kąpielisku w Darłówku
Zachodnim będzie powiewać Błękitna Flaga.

P
odobnie jak w zeszłym roku
wszystkie stanowiska ratow-
ników będą w pełni wyposa-

żone. Na obu plażach będzie również po
jednym skuterze wodnym.

– Będzie w sumie osiem odcinków
strzeżonych plaż, na każdej z nich bę-
dzie trzech ratowników. Do tego dwóch
szefów grup ratowniczych – na plaży
wschodniej jeden, a na zachodniej dru-
gi. Ponadto burmistrz zdecydował, że
zatrudnimy po jednym dodatkowym ra-
towniku do obu grup. Będą oni dodat-
kowo wzmacniali całą drużynę – infor-
muje Waldemar Śmigielski, kierownik
referatu sportu i rekreacji Urzędu Miej-
skiego w Darłowie.

Łącznie będzie pięć kąpielisk po
stronie zachodniej i trzy po stronie
wschodniej Darłówka. Przy każdym ką-
pielisku znajduje się tablica informa-
cyjna, na której znajdą Państwo m.in.
informacje odnośnie rozmieszczenia
kąpielisk strzeżonych, regulaminu da-
nego kąpieliska, warunkach pogodo-
wych występujących danego dnia oraz
informacje na temat ewentualnego za-
kazu kąpieli i jego przyczyny. 

Wszystkich plażowiczów zachęcamy
do zapoznawania się z informacjami
tam widniejącymi. Życzymy spokojnego
i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 

Czujemy respekt
Biuro Promocji Miasta i Komunika-

cji Społecznej będzie kontynuowało 
akcję RESPEKT BAŁTYK i Bezpieczna
Woda. Wszystko po to, aby jeszcze bar-
dziej zaszczepić w świadomości turys-
tów odpowiednie myślenie, działanie 
i przede wszystkim podejście i szacu-
nek do wspólnego dobra, jakim jest Mo-
rze Bałtyckie. 

– Wiele przydatnych informacji bę-
dzie można znaleźć w wydaniu letnim
gazety, które przed sezonem ukaże się
dzięki współpracy członków Darłow-
skiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

(do nabycia w punktach COT) – infor-
muje Artur Wejnerowski, kierownik
Biura Promocji i Komunikacji Społecz-
nej.

Błękitna Flaga to ogromne
zobowiązanie

– Po raz kolejny będziemy apelować,
aby na plaży pozostawiać tylko ślady
swoich stóp. Tylko! Oprócz dużych ba-
nerów informacyjnych przy dwóch
głównych wejściach, także przy każdym
przejściu na plaże będą stały stacje do
segregacji odpadów. Zakupiono ich

łącznie 10 za 36 tysięcy złotych – infor-
muje Agnieszka Ciach, kierownik refe-
ratu gospodarki komunalnej. – Na wy-
śrubowanej liście obowiązkowego wy-
posażenia plaż z certyfikatem Błękitnej
Flagi znajdują się toalety (również te
dla osób z niepełnosprawnościami) 
– dodaje.

W trosce o bezpieczny 
wypoczynek

Do Darłowa na okres od 30 czerwca
do 31 sierpnia oddelegowanych dodat-
kowo zostanie sześciu policjantów 
z KWP ze Szczecina. Będą oni pełnić
służbę patrolową i interwencyjną. Jest
to możliwe dzięki kwocie 40. tysięcy
złotych, jakie przekazała policji Rada
Miejska w Darłowie, na sezonowe
wzmocnienie kadrowe.

Jak informuje podinsp. Andrzej Ka-
moda, komendant powiatowy policji 
w Sławnie, dodatkowo w sezonie na
weekendy do Darłowa delegowani będą
funkcjonariusze do wzmocnienia Ze-
społu Ruchu Drogowego.

ZaprasZamy: W lipcu planowane są
widowiskowe zawody ratownicze 
– o szczegółach niebawem na naszej
stronie www.darlowo.pl

www.facebook.com/wiadomoscidarlowskie
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Trzy nowe wiaty stanęły na przystankach auto-
busowych w Darłowie, przy ulicach: Leśnej, Pod-
zamcze i Morskiej. Koszt zakupu wiat to kwota
brutto 18.975 zł. Dodatkowo zamontowano na
wszystkich wiatach przystankowych tabliczki
informacyjne określające ich lokalizację.

***
W okresie wiosennym wymieniono i zaimpregno-
wano deski w ławkach znajdujących się na 
pl. T. Kościuszki, Powstańców Warszawskich,
skwerze gen. Wł. Sikorskiego, pl. J. Piłsudskiego.
Dodatkowo odmalowano ławki przy ulicach: Hel-
skiej, Kąpielowej, M. Skłodowskiej-Curie, al. Jana
Pawła, Gdyńskiej, Zwycięstwa, Władysława IV,
Morskiej, Podzamcze, Zamkowej, Kotwicznej,
Morskiej (koło bloku), Chopina, Wschodniej. Łącz-

nie odnowiono 146 szt. ławek. Całkowity koszt 
zleconych prac to kwota brutto około 67.200 zł.

***
Od marca dzięki umowie z Zakładem Produkcyj-
no Usługowo-Handlowym „BERNACKI” prowa-
dzone są na bieżąco remonty cząstkowe masą
mineralno-bitumiczną nawierzchni ulic na tere-
nie Darłowa. Całkowity koszt umowy to 61.500 zł
brutto. 

***
Od kwietnia, dzięki umowie z wykonawcą pro-
wadzone są remonty cząstkowe dróg gminnych 
o nawierzchni z betonowej i kamiennej kostki
oraz płyt betonowych i kamiennych na terenie
miasta Darłowo. Całkowity koszt umowy to
48.006 zł brutto. 

***
Od kwietnia prowadzone są remonty dróg gmin-
nych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta
Darłowo. Całkowity koszt umowy nie może prze-
kroczyć kwoty 234.500 zł brutto.

*** 
W maju ogłoszono przetarg na „Dostawę ko-

szy ulicznych na potrzeby Miasta Darłowo”. Pla-
nuje się zakupić 160 sztuk koszy ulicznych aby
wymienić istniejące, zużyte pojemniki oraz
ustawić kosze w brakujące miejsca.  

*** 
Kupiono 10 stacji do segregacji odpadów, któ-

re będą ustawione w sezonie letnim przy każdym
przejściu na plażę. Koszt zakupionych pojemni-
ków wyniósł 36.000 zł.

*** 
Na terenie Darłowo ogólnodostępne toalety znaj-
dują się w następujących lokalizacjach:

CałoroCzNe toalety:
– na terenie cmentarza komunalnego przy 

ul. św. Gertrudy (bezpłatna),
– na terenie parku Inkula (osiedle Bema) 

(bezpłatna),
– na terenie targowiska miejskiego przy 

ul. Stodolnianej (bezpłatna),
– na terenie dworca PKP przy ul. Bogusława

X (płatna),
– w centrum miasta przy ul. Hotelowej

(płatna),
– na Wyspie łososiowej przy ul. M. Skłodow-

skiej-Curie (płatna).
SezoNoWe toalety:
– przy ul. Józefa Muchy (płatna),
– przy ul. Dorszowej (tzw. Hydrobudowa)

(płatna),
– przy ul. Sosnowej w Parku Nadmorskim

(bezpłatna),
– przy latarni Morskiej (płatna),
– przy apollo w Domku ratownika (płatna),
– w terminalu Sztuki przy ul. Kotwicznej

(płatna),
– przy ul. Gdyńskiej (płatna),
toalety tyPu toI toI (od 25 czerwca 

do 15 września):
– przy przejściu na plażę nr 2 (przy ul. Pla-

żowej),
– przy przejściu na plażę nr 6 (przy Hotelu

Plaza),
– przy przejściu na plażę nr 8 (przy aparta-

mentowcu amon),
– przy przejściu na plażę nr 9 (naprzeciw 

Hotelu Jan),
– przy placu zabaw przy ul. traugutta),
– przy ul. Morskiej (droga do Darłówka

Wschodniego przy kanale),
– na terenie szkoły przy ul. zwycięstwa,
– przy ul. Chopina (parking).

w trosce o poprawę infrastruktury komunalnej miasta
Samorząd darłowski prowadzi systematycznie modernizację infrastruktury komunalnej, dbając o to, aby otoczenie było coraz bardziej
przyjazne mieszkańcom i by zaspokoić ich oczekiwania.

Zakończyła się budowa łącznika ulicy  Nad-
morskiej z układem ulic Marynarskiej i Południo-
wej. 

Wykonano na tym odcinku roboty kanaliza-
cyjne drogowe i oświetleniowe. Gotowe są już
obustronne chodniki, jezdnia z kostki betono-
wej i energooszczędne lampy oświetleniowe.
Wykonawca, darłowska firma Lech-Pol, która

wygrała przetarg nieograniczony na te roboty
zgłosiła inwestycję do technicznego odbioru.

Budowa drogi była współfinansowana ze
środków budżetu państwa w ramach programu
Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 284
681 zł. Pozostałe koszty realizacji w kwocie 290
339,05 zł pokryte zostały w ramach budżetu
miasta Darłowo na rok 2021.
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Pierwsze zmiany na „Patelni”. Będzie bezpieczny, płatny parking, duże „we-
sołe miasteczko” dla dzieci i młodzieży, restauracja wakacyjna. W niedalekiej
przyszłości także nowoczesne przejście na plażę, dostępne dla osób z niepeł-
nosprawnościami i „plac koncertowy”.

Kolejny parking powstaje w Darłówku Wschodnim. umiejscowiony jest na
rogu al. jana Pawła II i ul. Północnej, 350 metrów od plaży. Będzie płatny.

Wiosenne porządki na Wyspie Łososiowej i nie tylko... malowanie ławek,
konserwacja stołów, barierek... Sygnalizujcie Państwo, co i gdzie trzeba po-
prawić i wyremontować, a pojawią się tam pracownicy…

na Wyspie Łososiowej trwają prace przy budowie skateparku.

Trwają prace przy remoncie ul. r. Traugutta.

Spacer inweStycyjny

Od 8 czerwca serdecznie zapra-
szamy na jarmark okoliczno-

ściowy „Targowisko Darłowo”, przy ul.
Stodolnianej, w każdy wtorek i piątek 
w godzinach 6-15. Tymczasowe targowi-
sko, przy ulicy Fryderyka Chopina,
funkcjonować będzie tylko do 4 czerwca. 

Osoby korzystające z targowiska
proszone są o zachowanie zasad bez-
pieczeństwa w związku z nadal obowią-

zującym na terenie naszego kraju sta-
nem epidemii. Prosimy o bezwzględne
stosowanie się do tych zaleceń zarówno
kupujących, jak i sprzedających.

Zarządca zastrzega sobie prawo do
regulowania liczby osób jednocześnie
przebywających na placu targowym
oraz do sprawdzania przestrzegania za-
leceń Głównego Inspektora Sanitarne-
go dot. targowisk i bazarów.

Targowisko
wraca

rozwijamy się i szukamy pracowników
Wywiad z mgr. inż. januszem Sekułą – dyrektorem generalnym w fabryce Domów mobilnych

i Szkieletowych LarK LeISure homeS sp. z o.o.
– Czym firma LARK wyróżnia się
na tle konkurencji?

– Wyróżniamy się bardzo szeroką
ofertą produktową oraz możliwością
konfiguracji każdego domu przez na-
szych klientów. Ponadto oferujemy
domy w pełni wyposażone, co jest ra-
czej niespotykane w branży. U nas

klient zamawia dom, który jest gotowy
do użytkowania w chwili posadowienia
go na działce. Nie musi się martwić 
o jego wyposażenie – wszystko dostaje
od nas. Żeby wypić kawę w swoim no-
wym domu musi tylko mieć własny
ekspres i filiżanki.

– Na czym polega innowacyjność
domów mobilnych LARK?

– Możemy pochwalić się innowacyj-
nością produktową, procesową oraz
technologiczną. Dzięki zastosowanej
technologii produkcji nasze domy cha-
rakteryzują się znacznie wyższą niż 
u konkurencji trwałością i odpornością
na warunki atmosferyczne, można je
użytkować cały rok. Ponadto nasza
technologia pozwala stosunkowo szyb-
ko dostosować projekt domu do indy-
widualnych potrzeb klienta. Pracujemy
na bardzo nowoczesnych maszynach,
dzięki czemu mogliśmy w istotny spo-
sób zoptymalizować proces produkcyj-
ny. Z początkiem roku 2021 r. urucho-
miliśmy nową linię produkcyjną, dzięki
czemu kilkukrotnie zwiększyliśmy na-
sze moce produkcyjne. 

– Na jakich rynkach sprzedajecie
swoje produkty?

– Naszymi odbiorcami są przede
wszystkim klienci z Europy Zachodniej,
głównie Niemcy, Belgia, Holandia,
Francja. Ale również w Polsce domy cie-
szą się dużym zainteresowaniem, choć
tutaj są to głównie klienci indywidual-

ni. Duże zainteresowanie naszymi pro-
duktami obserwujemy również na ryn-
kach skandynawskich.

– Jaką strategię sprzedaży przyję-
liście – walka cenowa, czy konku-
rowanie jakością produktu?

– Zdecydowanie jakością. I mówimy
tu zarówno o jakości produktowej 
– wspomniałem już wcześniej, że nasze
domy są bardziej wytrzymałe niż konku-
rencji (dajemy gwarancję na 20 lat), jak 
i o jakości procesu obsługi klienta. Nasz
zespół handlowy jest przygotowany do
obsługi zarówno klienta krajowego, jak 
i zagranicznego. Klient może skonfigu-
rować zamawiany dom według własnych
potrzeb i gustu. Oprócz rodzaju pokrycia
dachowego czy elewacji ma prawo rów-
nież wybrać rodzaj frontów, kolor sza-
fek, wybrać meble tapicerowane oraz
określić kolor zasłon. Ponadto może
również zmienić układ domu – oczywi-
ście w zakresie dopuszczanym przez na-
szych konstruktorów i architektów.

– Jak Pańskim zdaniem wyglądają
perspektywy rozwoju branży do-
mów mobilnych w Europie?

– Pandemia zmieniła rynek domów
mobilnych, na którym już wcześniej
popyt przewyższał podaż. Koronawirus
sprawił, że zapotrzebowanie na domy
mobilne w turystyce gwałtownie wzro-
sło. Wpływ na to ma zmiana oczekiwań
turystów, którzy obecnie szukają na
wypoczynek miejsc, które zapewnią im
prywatność i dystans od innych uczest-
ników wypoczynku, a jednocześnie
standard porównywalny do wysokiej
klasy hotelu. Nasze domy zapewniają 
i jedno, i drugie. Proszę też pamiętać, że
w naszej ofercie mamy również domy
modułowe. O ile rynek domów mobil-
nych to rynek dojrzały, to rynek domów
modułowych jest dopiero w fazie
wzrostu. Oznacza to, że rynek ten jesz-
cze przez wiele lat będzie się rozwijał 
i odnotowywał wysokie wzrosty. Bu-
downictwo modułowe to przyszłość
rynku budowlanego. Tego trendu nie da
się odwrócić. A my jako Fabryka jesteś-
my gotowi by na ten popyt odpowiadać.

– Jakie plany, jeśli chodzi o za-
trudnienie?

– W związku z zawartymi długoter-
minowymi kontraktami na produkcję
domów jesteśmy zobligowani znacząco
powiększyć nasze moce produkcyjne. 
W tym celu z początkiem 2021 roku
uruchomiliśmy nową halę produkcyjną
oraz prowadzimy szeroko zakrojoną re-
krutację. Obecnie pracujemy w syste-
mie dwuzmianowym, ale przy tak dużej
liczbie zamówień planujemy w niedale-
kiej przyszłości uruchomić również
zmianę trzecią. Dzisiaj mamy bardzo
dobrą, stałą ekipę wysokiej klasy 
fachowców, ale – aby odpowiedzieć na
zapotrzebowanie na nasze produkty 
– potrzebujemy ich więcej. Obecnie po-
szukujemy stolarzy, dekarzy, hydrauli-
ków, elektryków, monterów, operato-
rów CNC/ piły panelowej/ wiertarki
BHX/okleiniarki oraz pracowników
produkcyjnych do przyuczenia. Oprócz
pracowników na produkcję poszukuje-
my również doświadczonych handlow-
ców do naszego działu handlowego.
Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy do kontaktu z naszym
działem HR, który z chęcią udzieli
szczegółowych informacji na temat
prowadzonych rekrutacji.

Informacja 
o nIeruchomoścIach

Burmistrz miasta
Darłowo 

zaprasza 

do zapoznania się 
z ofertą nieruchomości

przeznaczonych 
do zbycia w drodze
przetargów ustnych

nieograniczonych
położonych w Darłowie. 

Wszelkie informacje o ogłoszonych 
i planowanych przetargach znajdują się

na stronie internetowej 
urzędu miejskiego w Darłowie

www.darlowo.pl

ogłoszenie i warunki przetargów 
publikowane są na stronie internetowej

urzędu miejskiego w Darłowie
www.darlowo.pl w zakładce 

„przetargi”; w BIp w zakładce 
„zarządzenia Burmistrza” 

oraz są wywieszane na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie miejskim 

w Darłowie.
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GODziny pracy
UrzęDU MiejSkieGO
W związku z obowiązującym stanem

epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo
i zdrowie interesantów, przejściowo wpro-
wadzamy ograniczenia związane z bezpo-
średnią obsługą interesantów w urzędzie
Miejskim w Darłowie. od 24 maja do od-
wołania obsługa interesantów odbywać się
będzie od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 7:30 do 14:00, wyłącznie w holu
na parterze budynku ratusza. 

Kasa urzędu Miejskiego w Darłowie
jest czynna od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 7:30 do 10:00 oraz od 11:00 do
14:00. obowiązuje zasada, że przy okienku
kasowym znajduje się tylko jedna osoba, ko-
lejna osoba może oczekiwać w miejscu wy-
znaczonym przed kasą. Następne osoby
oczekują w holu urzędu Miejskiego z zacho-
waniem bezpiecznej odległości. 

Szczegóły i pełna treść zarządzenia 
organizacyjnego na www.darlowo.pl oraz 
w Biuletynie Informacji publicznej

już od 1 czerwca 2021 roku
będzie można składać 

projekty do Budżetu obywa-
telskiego na rok 2022.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do skła-

dania swoich propozycji projektów, aby
efektywnie wydawać pieniądze z lokal-
nego budżetu i budować społeczeństwo
obywatelskie oraz wspólnotę społecz-
ności lokalnej.

Przed złożeniem wniosku prosimy 
o zapoznanie się z Uchwałą Rady Miej-
skiej w Darłowie oraz Zarządzeniem
Burmistrza Miasta, zawierającymi 
istotne informacje na temat procedury
Budżetu Obywatelskiego.

projekty składać można do 30 czerwca.
Formularz zgłoszeniowy można po-

brać w Urzędzie Miejskim w Darłowie 
– pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu
lub pobrać bezpośrednio ze strony
www.budzet.darlowo.pl oraz www.dar-
lowo.pl/budzet-obywatelski-2021.

Wypełnione wnioski projektowe
można składać wyłącznie drogą papiero-
wą, w Biurze Podawczym Urzędu Miej-
skiego w Darłowie lub Referacie Oświaty
i Spraw Społecznych, pokój nr 8.

Ważne! Przed złożeniem propozycji
projektowej konieczna jest konsultacja
z odpowiednimi co do tematyki wnios-
ku referatami Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje na temat
Budżetu Obywatelskiego: Urząd Miej-
ski, Referat Oświaty i Spraw Społecz-
nych, pokój nr 8, tel. 94 355 1 230 oraz
strony internetowe: www.budzet.darlo-
wo.pl i www.darlowo.pl.

VII edycja Budżetu Obywatelskiego

CzeKaMy Na wasze POMysły

Od 1 czerwca Urząd Miasta Dar-
łowo wznawia przyjmowanie

wniosków grantowych na termomo-
dernizację budynków jednorodzin-
nych!

O granty (dotacje) na termomoder-
nizację domów jednorodzinnych oraz
wymianę kotłów i pieców mogą ubiegać
się wyłącznie osoby fizyczne legitymu-
jące się tytułem prawnym do nierucho-
mości, wynikającym z prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego, ogra-
niczonego prawa rzeczowego lub sto-
sunku zobowiązaniowego.

W ramach II tury przyjmowania wnio-

sków zaplanowano przyznanie dotacji 
w wysokości 50 000,00 zł za wykonanie
pełnej termomodernizacji budynku
jednorodzinnego wraz z likwidacją kot-
ła lub pieca węglowego i dokonaniem
zmiany systemu ogrzewania (zaplano-
wano udzielenie 13 grantów opisanych
w regulaminie jako pełna termomoder-
nizacja).

Grant jest przyznawany na wykona-
nie zadań w nieruchomościach położo-
nych wyłącznie na terenie miasta Dar-
łowo. 

Szczegóły na stronie internetowej:
www.darlowo.pl

Ociepl swój dom

ostatni, 22-kilometrowy
odcinek drogi nr 203 będzie

remontowany jeszcze w tym
roku. Szacowany koszt robót

to ponad 100 mln zł. Kręta 
i wąska droga zmieni się 

w wygodną i bezpieczną nad-
morską trasę.

11maja w Chudaczewie (gm. Po-
stomino) Tomasz Sobieraj,

wicemarszałek województwa zachod-
niopomorskiego poinformował o de-
cyzji Zarządu Województwa o rozpoczę-
ciu przebudowy ostatniego, 22-kilo-
metrowego odcinka drogi nr 203.
Projekt został wpisany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Za-
chodniopomorskiego.

– Kompleksowo przebudowany zo-
stanie cały odcinek od Cisowa w gminie
Darłowo do granicy województwa 
zachodniopomorskiego. Nowa droga
będzie miała 7 metrów szerokości,
nowe chodniki, kanalizację deszczową 
i oświetlenie – mówił o szczegółach

technicznych Michał Żuber, dyrektor
ZZDW.

Roboty budowlane potrwają około 
2 lata. Przetarg na wybór wykonawcy

robót zostanie przeprowadzony w ciągu
najbliższych miesięcy. 

Do jesieni powinien zostać wyłonio-
ny wykonawca i prace wystartują.

remont „203”

Ostatni odcinek czeka

wiatraki na Bałtyku – stracona szansa dla naszego portu i regionu?
10 maja w Koszalinie 

odbyła się konferencja pra-
sowa dotycząca farm wiatro-

wych na morzu Bałtyckim,
tzw. offshorów. jej inicjato-

rami byli senatorowie: 
Stanisław Gawłowski i janusz
Gromek, przy współuczestnic-
twie włodarzy Darłowa, Koło-

brzegu, Władysławowa i po-
wiatu puckiego.

– Zapraszamy do debaty – zaczął se-
nator Stanisław Gawłowski przypomi-
nając, że w 2011 roku po raz pierwszy
Rząd Polski wyznaczył pola przezna-
czone pod budowę elektrowni wiatro-
wych na morzu. Wyznaczono obszary,
wybrano pierwszych zainteresowanych
przedsiębiorców. Przez lata trwały 
prace badawcze, związane z badaniem
dna morza, ekologią itp. – Później 
w 2016 roku ten proces wstrzymano,
uznając, że lepiej inwestować w energe-
tykę opartą o węgiel. – dodał.

Z nowej strategii przyjętej na po-
czątku roku przez rząd wynika, że Pol-

ska energetyka będzie oparta o dwa fi-
lary: energetykę wiatrową, tzw. offsho-
re i energetykę jądrową. Ta pierwsza
ma pochłonąć od 120 do 160 miliardów
złotych. Dla porównania – budżet Dar-
łowa, to 80 mln zł.

– Energia odnawialna w postaci
offshorów może zapewnić nawet 50%
zapotrzebowania na prąd, stąd zaanga-
żowanie nas wszystkich jest prioryteto-
we – podkreślał senator Gawłowski.

Kołobrzeg i Darłowo może być

jednym z beneficjentów
W ramach Krajowego Programu 

Odbudowy rząd planuje zainwestować 
2 mld zł w porty w Ustce i Łebie, jako
porty serwisowe. W pierwotnym pro-
jekcie ustalonym z samorządami na li-
ście był także port w Darłowie, Koło-
brzegu i Władysławowie.

Anna Mieczkowska, prezydent Ko-
łobrzegu zaznaczyła, że samorządowcy
będą mocno upominać się o zweryfiko-
wanie stanowiska rządu, ponieważ od-
bywa się to ze szkodą nie tylko dla sa-
morządu, ale i przedsiębiorców, którzy
w poszerzeniu funkcji portowych upat-
rywali możliwości rozwoju. 

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
Darłowa wyjaśnił, że pomimo, iż Darło-
wo to mały port, to na tle innych
portów wyróżnia się tym, że ma bardzo
dużą rezerwę inwestycyjną. Około 20 ha
należy do samorządu, a kolejne 50 ha do
Skarbu Państwa. To bardzo wiele – tyle,
aby na tych terenach umieścić jedną 

z pomocniczych baz. Ponad 100, a na-
wet 150 statków będzie musiało cumo-
wać w tych portach. My również jesteś-
my na to przygotowani – zapewnił.

Senator Janusz Gromek apelował,
aby pominąć politykę, a patrzeć na dy-
wersyfikację gospodarki regionu. – To
nie jest atak, to jest apel o pomoc, aby

rząd traktował równo wszystkie samo-
rządy – podkreślał.

Kamil Pach, zastępca burmistrza
Władysławowa: – Wszyscy reprezentu-
jemy nasze samorządy w grupie robo-
czej, działającej przy ministerstwie. Na-
sze potrzeby są znane, zarówno z za-
kresu inwestycji, jak i finansowe.
Wspólnie wypracowaliśmy założenia
dla portów pod offshor. Niestety, zosta-
liśmy ostatecznie pominięci i pozba-
wieni możliwości finansowania na-
szych inwestycji z Krajowego Programu
Odbudowy. Oczekiwalibyśmy, aby zapi-
sy pierwotne zostały przywrócone. 

Tomasz Herman, wicestarosta po-
wiatu puckiego: – Jako przedstawiciele
samorządów nie jesteśmy dla siebie
konkurencją. Staramy się pozyskać
środki na nowe inwestycje, ale i utrzy-
manie tej infrastruktury, która już jest 
i jest już mocno zniszczona zębem czasu.
Jesteśmy zaskoczeni i niezadowoleni, że
w nowym KPO nas pominięto. Mam na-
dzieję, że dojdzie do pewnych korekt. 

Co się stanie jeśli te dwa porty z ja-
kiś przyczyn nie dadzą rady? Istnieje
ryzyko, że część ich funkcji przejmą
porty duńskie – podkreślali wszyscy.

Artur Wejnerowski

Samorządowcy i parlamentarzyści z naszego regionu zgodnie twierdzą, że rząd 
zaprzepaszcza szanse regionu na rozwój.

Na drodze 203 pozostał ostatni odcinek do wyremontowania i będzie to nowoczesna
arteria komunikacyjna dla mieszkańców  i turystów.
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Informujemy, że urząd miejski w Darłowie uruchomił nową cen-
tralę telefoniczną, dzięki której każda jednostka organizacyjna
ratusza zyskała nowy unikatowy numer telefonu. jest to wyjście
naprzeciw oczekiwaniom Interesantów, którzy oczekują szybkiej
i profesjonalnej obsługi kanałami zdalnymi – zwłaszcza w obec-
nych czasach, gdy jest to nadal zalecane.

zadzwoń! tak wygodniej załatwisz sprawę!

Od teraz z każdą jednostką darłowskiego magistratu będzie
można kontaktować się w godzinach pracy urzędu za pomocą
jednolitego numeru telefonu, zmieniając jedynie jego końcówkę
– zgodnie z tabelą obok. 

tel. 94 355 1 *

Dotychczasowe numery kontaktowe do urzędu – tel. 94 314 22 23 (do 26) – jak i numery wewnętrzne oraz fax (94 314 23 33)
nadal będą funkcjonowały na niezmienionych zasadach. Urzędnicy jednak będą kontaktowali się z mieszkańcami za pomocą nowych
numerów: 94 355 1 *).

Zachęcamy do kontaktu.

Opinie
Burmistrz arkadiusz Klimowicz o...

FestIWal meDIa I sZtUka 
– jUBIleUsZU nIe BęDZIe
arkadiusz klimowicz, burmistrz Darłowa w rozmowie z red. anną popławską 

z polskiego radia koszalin:
– Niestety, mówię to z wielką przykrością, ale odkładany 10. festiwal i w tym roku

się nie odbędzie. Wszyscy wiemy co się dzieje. Kilka miesięcy temu ogłosiliśmy, że wzna-
wiamy festiwal Media i Sztuka. Pod wpływem nacisków kulturalnej publiczności posta-
nowiliśmy, że ten projekt będziemy kontynuować. (…) z przykrością muszę to powiedzieć,
że nie damy rady. (…) Poważnie trzeba się z tym liczyć, że lato nie będzie wolne od koro-
nawirusa i ograniczeń – to wywraca ideę festiwalu, który polega na tym, że kilkaset
osób na kameralnej przestrzeni spotyka się, dyskutuje, rozmawia. tak się nie da zrobić
festiwalu, jeżeli okaże się, że takich spotkań nie będzie można organizować.

ZaproponUjemy coś W ZamIan...
artur Wejnerowski (kierownik Biura promocji): 
– to, że Festiwalu nie będzie nie oznacza, że Mediów, Kultury i Sztuki w Darłowie

również nie będzie. Wręcz przeciwnie. W ramach jubileuszu festiwalu Media i Sztuka
planujemy otworzyć wystawę plenerową, które to wystawy cieszą się wszędzie coraz
większą popularnością. Nie powinno również zabraknąć wystawy Grand Press Photo.
Na szklanym ekranie oraz rozgłośniach radiowych o Darłowie i Darłówku powinniśmy
usłyszeć wiele razy. I to nie ze studia z Warszawy, ale ze słonecznej przez cały sezon
(miejmy nadzieję) plaży i kluczowych dla nas atrakcji turystycznych.

Do zobaczenia!

35. w tej kadencji sesja rady miejskiej
odbyła się 14 kwietnia. W zdalnych obra-
dach udział wzięło 11 radnych. 

Tuż po otwarciu sesji jej przewodni-
czący, w imieniu samorządu i Rady
Miejskiej złożył radnym: Januszowi 
Sokolińskiemu i Krzysztofowi Cybul-
skiemu kondolencje i wyrazy głębokie-
go współczucia z powodu śmierci ich
ojców. 

W dalszym porządku obrad przenie-
siono kwotę 118.271 zł, wynikłą 
z oszczędności przy remoncie ulicy 
R. Traugutta, na nową inwestycję – bu-
dowę nawierzchni ulicy Księżnej Anny,
realizowanej w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmia-
na w tegorocznym budżecie miasta
umożliwiła też przekazanie 30.000 zł
gminie Darłowo, z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji projektowej
budowy ciągu pieszo-rowerowego na
drodze krajowej 37, na odcinku z Darło-
wa do Ruska. Inwestycja ta ma być rea-

lizowana wspólnie przez państwo, gmi-
nę i miasto Darłowo.

Uchwalono nowy, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla
Darłówka Wschodniego, która umożliwi
Hotelowi „Apollo” i innym potencjal-
nym inwestorom na rozbudową bazy
hotelowo-turystycznej, co – jak pod-
kreślił Arkadiusz Klimowicz – przyczy-
ni się do zwiększenia zatrudnienia oraz
większego wpływu podatków do kasy
miasta.

W związku z przygotowaniami do
letniego sezonu kąpielowego uchwalono
pakiet uchwał dotyczących organizacji
strzeżonych kąpielisk na darłowskich
plażach wschodniej i zachodniej. Ich or-
ganizacja będzie podobna jak w bez-
piecznym roku ubiegłym.

na początku 36. sesji rady miejskiej 
w Darłowie, 18 maja, zajęto się uchwale-
niem zmian w budżecie miasta.

Zwiększono dochody o kwotę

109.979,70 zł i jednocześnie zwiększono
wydatki o 608.079,70 zł oraz zmniejszo-
no wydatki o 160 tys. zł. Z nowych wy-
datków przeznaczono: 

– 214.000 zł na utrzymanie dróg
gminnych i remonty cząstkowe; 

– na gospodarkę komunalną 174.000
zł, w tym na kształtowanie terenów zie-
lonych przy ul. R. Traugutta oraz na
opracowanie koncepcji zagospodarowa-
nia parku przy ul F. Chopina; 

– na zakup i montaż nowych urzą-
dzeń zabawowych i koszty utrzymania
placów zabaw przeznaczono dodatkowo
138.000 zł;

– w związku z modernizacją oświet-
lenia ulicznego i przybywaniem na te-
renie miasta nowych lamp oświetlenio-
wych zwiększono wydatki na energię
elektryczną o 25 tys. zł. 

Uchwalono również szczegółowe wa-
runki przyznania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobie-
rania. 

Odrębną uchwałą postanowiono ogło-
sić jednolity tekst dotyczący programu
„Darłowska Karta Seniora”. Jednomyślnie
również radni podjęli uchwałę w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta Dar-
łowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu Miasta Darłowo oraz
wymagań, jakie powinien spełniać pro-
jekt Budżetu Obywatelskiego.

***
Więcej o obradach na www.darlowo.pl

Ze zdalnych obrad rm Darłowa

ZmIany W BuDżecIe

KWIeTnIoWe oBraDy



Lato 2021 nadciąga

BęDZIe SIę DZIałO 
w DarłOwIe 

21 realizacji kina plenero-
wego, w tym 14 tytułów fil-
mowych granych w Darło-
wie, 3 w Dąbkach, 3 w Wi-
ciu i jedno w Malechowie.
Zatem mamy oczko… Poza
tym – Muzyczne 5-tki na
Rynku w Darłowie, czyli
cotygodniowe koncerty
grane w samym sercu
miasta. Cztery koncerty
organowe zagrane w ra-
mach 55. Międzynarodo-
wego Festiwalu Organowe-
go (kościół św. Gertrudy) i cztery dodatkowe w niedzielne wieczory w kościele
Mariackim. To będzie nowość tego lata. Nowością będzie także operetkowy
weekend na Zamku w Darłowie – to planujemy na drugą połowę sierpnia. Nie
może zabraknąć stałych i najbardziej darłowskich elementów darłowskiego ka-
lendarza imprez. Będzie Festiwal Filmów Skandynawskich – tu planujemy jako
atrakcję dodatkową – pokaz z muzyką na żywo. Siły ducha nie zabraknie dla or-
ganizacji Reggaenwalde Festiwalu. Tu Robert Gorgol wraz z przyjaciółmi po raz
kolejny udowodni, że nie słowa a czyny mają znaczenie. Mówiąc krótko – będzie
się działo, o czym będziemy informować. Nie stawiam jeszcze ostatecznej krop-
ki, w kalendarzu tegorocznych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.
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Dokładnie 16 maja, 101 lat temu,
w Warszawie urodził się Leo-

pold Tyrmand. Pisarz o białych oczach.
Autor m.in. Filipa, Złego czy Siedmiu
Dalekich Rejsów, które to najbliższe są
dla Darłowa. W kalendarzu miejskich
wydarzeń daty tej nie pominięto. 

Urodziny Lolka zorganizowano 

i uroczyście obchodzono. Nie zabrakło
symbolicznego toastu „na dwie nóżki”,
muzyki inspirowanej jego twórczością,
o której opowiadał Bartłomiej Skubisz
(ESKAUBEI), cyklu dokumentów „Leo-
pold Tyrmand – życie bez kompromi-
sów”, które obejrzeliśmy dzięki uprzej-
mości Europejskiego Instytutu Na

Rzecz Demokracji. Niespodzianką był
także odczyt fragmentów powieści,
której akcja rozgrywa się w Darłowie
przez aktorów Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej w Rzeszowie – w rolę Ewy
wcieliła się: Małgorzata Pruchnik-
Chołka, a w rolę Nowaka wszedł – Mi-
chał Ciołka. 

Wydarzenie w formie galerii „Tyr-
mand to jazz” z okazji rocznicy urodzin
pisarza, zorganizował Darłowski Ośro-
dek Kultury im. Leopolda Tyrmanda –
jedyny w kraju ośrodek kultury – imie-
nia Tyrmanda.

101. urodziny Leopolda Tyrmanda

w kolorowych skarpetach

sKłO44 – otwarci na ludzi 
i sztukę 

Wiosną tego roku DoK uruchomił nową, niezależną Pracownię Ceramiczną – Skło44, 
o czym informuje na oficjalny fanpage’u Pracowni. Poza warsztatami ceramicznymi dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych Pracownia oferuje: usługę wypału ceramicznego na życzenie
klienta, organizację imprez okolicznościowych np. urodziny, rocznice, zaręczyny… czemu nie? 

Prowadzi zajęcia edukacyjne dla szkół i przeszkoli oraz zajęcia tematyczne. Każdego
zainteresowanego zapraszamy – do Państwa dyspozycji pozostaje instruktor anna Przybyt-
niak-Grabowska (kontakt tel. 668 508 066).

Od czerwca płatne parkingi
od 1 czerwca ruszają: płatne parkingi niestrzeżone (ppn) 

a od 2 czerwca zaczynają funkcjonować strefy płatnego parkowania niestrzeżonego
(sppn). ceny nie ulegną zmianie.

Granty 
i DOtacje 
Dwie, a nawet trzy dotacje zasilą dzia-

łalność kulturalną w naszym mieście. 
Wiosna przyniosła dobre wiadomości

dla darłowskiej kultury. Wniosek złożony do
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (w ra-
mach Programu operacyjnego rozwój Kin,
Priorytet III: Wsparcie promocji polskiego
filmu) został rozpatrzony pozytywnie, a Kino
Bajka w Darłowie otrzymało dotację na
ponad 60 tys. zł. Dobre wieści otrzymaliśmy
także z Koszalińskiej agencji rozwoju re-
gionalnego w ramach projektu „rewitalizacja
szansą na aktywną integrację”.

Nasz projekt „Wspólny wypoczynek na
świeżym powietrzu – budowa małej archi-
tektury obok Domu Kultury w Darłowie”
został rozpatrzony pozytywnie i otrzyma do-
finansowanie. 

realizacja mamy nadzieję będzie 
w lipcu. oczywiście poinformujemy. 

Kolejny grant dla współpracy eduka-
cyjno-kulturalnej otrzymaliśmy na realizację
gry miejskiej „Space-r kulturalnym szlakiem
po Darłowie”, w ramach realizacji programu
Bardzo Młoda Kultura 2019-21. trwa właśnie
nabór uczestników tego zadania.

Korzystając z okazji składamy gratu-
lacje tym, którzy o środki te zabiegali: Mag-
dalenie Cichockiej, robertowi Gorgolowi, 
Justynie tepurskiej, Barbarze Kaczyńskiej 
i Sławomirowi Hermanowi. Wielkie dzięki
za Waszą pomoc.  

50 wygodnych leżaków,
które stają się stałym 

wyposażeniem darłowskiego
kina plenerowego ufundował

nautic Park Darłówko.

Deweloper, budujący wyjątkowe
apartamenty blisko plaży i gorą-

cego piasku w Darłówku Wschodnim
udzielił mecenatu Darłowskiemu
Ośrodkowi Kultury im. Leopolda Tyr-
manda. Sezon z filmami pod chmurką
planujemy rozpocząć 29 maja 2021 roku
w kulturalnym ogrodzie SKŁO 44 przy
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 44 w Dar-
łowie. Eleganckie, jednakowe, minima-
listyczne w prostocie i formie leżaki bez
wątpienia podniosą walory estetyczne
naszego zestawu mobilnego kina za co
jesteśmy niezmiernie wdzięczni funda-
torowi. Dowodzi to dobrej współpracy
na arenie publiczno– prywatnej, gdzie
biznes wykazuje się społecznym, lokal-
nym zaangażowaniem. 

Klimat dla tej współpracy ocieplił
Artur Wejnerowski z Biura Promocji
Miasta, dla którego od lat takie działa-
nia są priorytetowymi. – Serdecznie
dziękujemy i zapewniamy, że dołożymy
wszelkich starań by plenerowe lato fil-
mowe grane było co weekend, dostar-

czając widzom wielu wrażeń i emocji 
– zapewniła Magda Burduk, dyrektor
DOK. 

– Zaczynamy od maja a skończymy
we wrześniu. Zatem przed nami ponad
3 miesiące z seansami, które zagramy 
w takich przestrzeniach jak: kulturalny
ogród SKŁO44, wzgórze zamkowe, Wy-
spa Łososiowa, Rynek Miejski w Darło-
wie. Ponadto w chwili obecnej ustalane
są szczegóły współpracy z sąsiednią
gminą wiejską Darłowo, która po uda-
nym zeszłym sezonie zainteresowana
jest kinem plenerowym w Dąbkach 
i Wiciu. O szczegółach będziemy infor-
mować – zapewnia dyrektor DOK.

Kino plenerowe ma mecenasa opinia

Magda Burduk, 
dyrektor 

darłowskiego 
Ośrodka Kultury

wramach PPN pojawiają się
nowe lokalizacje, w których

będzie można zaparkować swój pojazd.
Są to place przy ul. Nadmorskiej, Wil-
ków Morskich i Rybackiej. 

Zmianie Nie UleGAJą lokalizacje 
w ramach Stref Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego w Darłówku na ulicach:
Słowiańska, Jagiellońska, Jana Pawła
ii (od Północnej – do Słowiańskiej), Jó-
zefa Muchy, Kapitańska (od Zwycię-
stwa – do Marynarskiej), Jachtowa,
Plażowa, Kotwiczna, Żaglowa, Mary-
narska, Bosmańska, Admiralska. 

W mieście pojawi się czterdzieści
parkometrów, w tym sześć, w których
opłatę będzie można uiścić za pomocą
zarówno monet jak i kart płatniczych.
Najwygodniejszą, a zarazem najbez-

pieczniejszą formą opłaty za postój, bę-
dzie możliwość skorzystania z aplikacji
mobilnej moBilet, którą polecamy, po-
nieważ gwarantuje nam bezpieczeń-
stwo w 100 procentach. 

Ceny się nie zmienią. Będzie istniała
możliwość pozostawienia autobusu, sa-
mochodu osobowego z przyczepą kem-
pingową lub kampera. Tu zalecamy
parkingi przy ulicach: Dorszowej, Nad-
morskiej, Wilków Morskich, Conrada
lub Chopina w Darłowie. Jednocześnie
zaznaczamy, że parkingi te umożliwiają
skorzystanie z placu parkingowego na-
tomiast nie są przeznaczone do kem-
pingowania. Co to oznacza? 

Poprzez parkowanie przyczepy 
i kampera należy rozumieć postój przy-
czepy kempingowej lub samochodu

typu kamper bez możliwości: używania
podkładów poziomujących; rozstawia-
nia wokół krzeseł, stołów, blatów, roz-
ciągania markiz, podnoszenia okien
oraz innych elementów, które nie są
zwartą bryłą pojazdu; podczas postoju
zabrania się korzystania z urządzeń
przeznaczonych do termoobróbki po-
siłków.

TERMINY 

funkcjonowania: 

strefa: 2 czerwca – 2 września 
parkingi: 1 czerwca – 31 sierpnia

Korzystając z miejskich parkingów – wspierasz kulturę, 
która przez coVID mocno ucierpiała.
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Wyrazy najszczerszego żalu i głębokiego współczucia 

Pani Krystynie Sokolińskiej, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie, 

Danucie Świątek 
– zastępcy skarbnika miasta, 

radnemu Miejskiemu 

Januszowi Sokolińskiemu 
oraz rodzinie z powodu śmierci 

TATY
składa

Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Miasta Darłowo 
oraz Czesław Woźniak – przewodniczący Rady Miejskiej.

Wyrazy najszczerszego żalu i głębokiego współczucia 
radnemu miejskiemu 

Panu Krzysztofowi Cybulskiemu 
oraz rodzinie z powodu śmierci 

TATY
składa

Arkadiusz Klimowicz 
– burmistrz Miasta Darłowo 

oraz Czesław Woźniak 
– przewodniczący Rady Miejskiej 

Zgłębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że 12 kwietnia,

w wieku 74 lat, odeszła od nas Danuta
Trębicka. Jej niespodziewana śmierć
jest szokiem dla rodziny, przyjaciół,
współpracowników, wychowanków 
i znajomych.

Danuta Władysława Trębicka, córka
Mariana Krama i Wiktorii z domu Swo-
boda, urodziła się 19 czerwca 1946 roku
w Chełmnie. Do Darłowa razem z rodzi-
cami przybyła w roku 1947. Liceum
Ogólnokształcące ukończyła w Darło-
wie w roku 1964. Naukę kontynuowała
w Studium Nauczycielskim w Słupsku,
a studia magisterskie na kierunku geo-
grafii ukończyła na Uniwersytecie
Gdańskim. 

W latach 1966-1969 uczyła w Zespole
Szkół Wychowawczych w Koszalinie, 
a potem w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Jana Kochanowskiego w Darłowie. 

W Darłowie wyszła za mąż za Ry-
szarda Trębickiego, zajmującego się
przetwórstwem ryb. Oboje udzielali się
charytatywnie wspomagając potrzebu-
jących.

Była dyrektorką Szkoły Podstawo-
wej nr 1, ale ze względu na stan zdrowia
zrezygnowała z tej funkcji. Po utworze-
niu Miejskiego Gimnazjum im. Stani-

sława Dulewicza od 1 września 2001 
dalej uczyła geografii. W roku 2006
odeszła na emeryturę. Przez kilka lat
uczyła również w Prywatnym Liceum
dla Dorosłych w Darłowie. Jej uczniowie
i wychowankowie mówią, że zawsze
umiała uczyć w sposób przystępny 
i zrozumiały. Pamiętają ją jako ciepłą 
i wyrozumiałą osobę, która zawsze oka-
zywała swoim wychowankom wiele ser-
deczności.

Kształtowała młode pokolenia 
i matkowała wielu klasom. Już w mło-
dości angażowała się do pracy w har-
cerstwie. Będąc wychowawczynią i dy-
rektorką oraz harcmistrzem ZHP orga-
nizowała obozy harcerskie, wspierała
drużyny harcerskie i cały ruch skautów
zorganizowany wówczas w Hufcu ZHP
Darłowo im. Lotników Morskich. Była
też jednym z założycieli Harcerskiego
Kręgu Seniorów „Darłowianie”, który
skupia instruktorów harcerstwa. Praca
z młodzieżą była jej pasją i powołaniem,
dlatego potrafiła rozbudzić w uczniach
zainteresowanie światem. Była cudow-
ną koleżanką i wielkim przyjacielem
młodzieży. Cechowała ją wysoka kultu-
ra, takt i poczucie humoru.

Pozostaniesz na zawsze 
w naszych wspomnieniach 

i sercach 
członków rodziny, przyjaciół 

i wychowanków. 
Żegnaj, 

zawsze uśmiechnięta 
i pomocna ludziom Danusiu. 

Spoczywaj w spokoju.

Będzie nam Ciebie brakować

10kwietnia, w wieku 94 lat,
zmarł podporucznik Wojska

Polskiego Stanisław Fursewicz, jeden
z ostatnich darłowskich kombatan-
tów walczących z bronią w ręku o wol-
ną Rzeczpospolitą podczas ii wojny
światowej.

Urodził się w 1927 r. na Kresach 
w Nieświeżu, województwo nowogródz-
kie. Ojciec Michał był w rzemieślnikiem,
mama Maria zajmowała się domem.

Po wybuchu wojny rodzina została
wywieziona w głąb Związku Sowieckie-
go. Tam, w październiku 1943 r., 16-let-
ni Stanisław został siłą wcielony do 
Armii Czerwonej. W czerwcu 1944 r.
ucieka z sowieckiej armii i ochotniczo
wstępuje do polskiej partyzantki nie-
podległościowej.

Ta decyzja powoduje, że musi opu-
ścić Kresy i z rodzicami oraz rodzeń-
stwem osiedla się w Polsce. W 1957

roku ostatecznie trafiają do Darłowa.
Tutaj od początku pracuje jako stolarz
w Fabryce Pieców, a później w Fabryce
Maszyn Rolniczych, aż do emerytury 
w 1992 r.

Był osobą bardzo skromną. Wyróż-
niał się wysokim wzrostem i dżentel-
meńskimi manierami zwłaszcza wobec
kobiet. Był bardzo zaangażowany w ży-
cie parafii rzymsko-katolickiej. Gdy
jeszcze zdrowie mu dopisywało zawsze
go można było zobaczyć w procesjach
religijnych niosącego sztandar. 

W jego mieszkaniu, obok zdjęć ro-
dziców, na poczesnym miejscu znajdo-

wały się duże zdjęcia Jana Pawła II 
i krajana Józefa Piłsudskiego. 

Należał do Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło w Darłowie. Był
wielokrotnie odznaczany medalami za
męstwo w walce z wrogami Polski. 

Podczas ceremonii pogrzebowej, 
19 kwietnia, ppor. Stanisława Fursewi-
cza, wspaniałego człowieka, cichego
bohatera w imieniu kombatantów na
wieczną wartę żegnał wiceprezes
ZKRPiBWP ppłk Mikołaj Kaczanowicz. 

Został pochowany w grobie rodzin-
nym.

Cześć jego pamięci 

W siedzibie Darłowskiego
ośrodka Kultury SKŁo44, od-
była się kameralna, ale jedno-

cześnie wyjątkowa uroczys-
tość wręczenia medali za

Długoletnie Pożycie małżeń-
skie państwu Irenie i mikoła-

jowi Bazylukom. 

wimieniu Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, gospodarz Dar-

łowa uhonorował jubilatów medalami 
i specjalnym listem na 50-lecie ich mał-
żeństwa.

Pan Mikołaj Bazyluk urodził się 
w listopadzie 1945 roku w miejscowości
Wyczółki w powiecie siedleckim. Zawo-
dowe życie związał z wojskiem. Odszedł
na emeryturę w latach 90. XX wieku
służąc w 43. Dywizjonie Rakietowym
Obrony Powietrznej w Dąbkach. 

Pani Irena Halina, z domu Mierzwa,
urodziła się we Wszedzieniu w maju
1950 roku. W wieku około 5 lat jej rodzi-
ce przenieśli się do Naćmierza. Po

ukończeniu edukacji podjęła pracę jako
księgowa w Jednostce Wojskowej 
w Dąbkach, a następnie w Darłowie 
w Famarolu.

Jubilaci małżeństwo zawarli 18 lipca
1970 w Naćmierzu. Wychowali dwie
córi, doczekali się trojga wnuków.
Uprawiają własną działkę, aby mieć
świeże warzywa i owoce dla dzieci 
i wnuków. Pasją Mikołaja jest myśli-
stwo. Zajmuje się nim od roku 1976. 
W swojej kolekcji trofeów ma medalowe
poroża jeleni i saren. 

Zdaniem Jubilatów receptą na długie
i szczęśliwe pożycie małżeńskie jest to,
aby przede wszystkim się nie zacietrze-
wiać i czasami ustąpić. Nic nie robić na
siłę a spokojnie rozwiązywać ewentual-
ne problemy. Niekiedy trzeba się przej-
ść i ochłonąć lub przespać się i przemy-
śleć całą sprawę.

Złote Gody 

Złotym jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat w zdrowiu, 
zadowoleniu, niegasnącej miłości
oraz kolejnych pięknych jubileuszy.

W poniedziałek, 3 maja
2021, w Darłowie władze sa-

morządowe zaakcentowały
obchody 230. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja (1791).

N
a cokole Pomnika Tysiącle-
cia Państwa Polskiego biało-
czerwone wiązanki kwiatów

złożyli przedstawiciele władz miasta 
i powiatu – starosta sławieński Woj-
ciech Wiśniowski, burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz, przewodniczący
Rady Powiatu Sławieńskiego Tomasz
Bobin, przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Woźniak i zastępca burmistrza
Darłowa Rafał Nagórski.

Święto państwowe Konstytucji 3
Maja zostało ustanowione w 1919 roku, 
a potem ponownie w 1990 r. Konstytucja
ta została uchwalona przez Sejm Cztero-
letni. Celem ustawy rządowej miało być
ratowanie Rzeczypospolitej, której tery-

torium zostało uszczuplone w wyniku 
I rozbioru przeprowadzonego przez Pru-
sy, Austrię i Rosję w 1772 r. Jej uchwale-
nie odbiło się szerokim echem w całej

Europie. Była to niezwykle postępowa
ustawa. W czasie zaborów i w PRL-u wła-
dze zakazywały celebrowania rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Darłowo i konstytucja 

W korytarzy Szkoły Pod-
stawowej nr 3, przy ul. fran-

ciszkańskiej zawisła wyjąt-
kowa tablica, upamiętniająca

młodych mieszkańców powo-
jennego Darłowa. 

pracownicy Wojewódzkiego Od-
działu Instytutu Pamięci Naro-

dowej w Szczecinie zamontowali w ko-
rytarzu wejściowym SP nr 3, przy ul.
Franciszkańskiej, pamiątkową tablicę
poświęconą uczącej się tu w latach
1948/1949 młodzieży. 

Uczniowie byli zorganizowani 
w podziemnej Polskiej Organizacji Woj-
skowej, która obejmowała swoim zasię-
giem powiat sławieński. Za nielegalną
działalność patriotyczną, zostali przez

komunistów poddani ciężkiemu śledz-
twu i długoletnim karom więzienia.

treść napIsU: 
„W hołdzie młodzieży szkolnej 

z Darłowa należącej do antykomunis-
tycznej organizacji młodzieżowej – Pol-
ska Organizacja Wojskowa – działającej
na terenie Pomorza Zachodniego w la-
tach 1948-1949. Po aresztowaniu komu-
nistyczny sąd skazał młodych patrio-
tów za ich dążenie do wolnej polski, na
kary więzienia w wysokości od 1 roku
do 10 lat.”

Znak pamięci – Polsce wierni

Od lewej: Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa, Czesław Woźniak – przewodni-
czący Rady Miejskiej i Rafał Nagórski – zastępca burmistrza.
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Obchody Dni Darłowa

ATRAKCJE
NA WYNOS

Symbolicznie, skromnie i „na
wynos” – to główne określenia
przyświecające tegorocznym
Dniom Darłowa, które ze
względu na wciąż trwającą
pandemię musiały odbyć się 
w okrojonym programie. Mimo
to dla mieszkańców i turystów
przygotowano kilka ciekawych
wydarzeń.

W
piątek, 21 maja, Muzeum
Zamek Książąt Pomor-
skich zaprosiło chętnych

w swoje wielowiekowe mury na bez-
płatne zwiedzanie stałej ekspozycji
„Dirlov, Rügenwalde, Darłowo. Miasto
nad Bałtykiem”. 

Podobnie optymistyczną odpowie-
dzią turystów i mieszkańców cieszyło
się zaproszenie władz muzeum na wy-
kład Leszka Walkiewicza – prezesa To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Darłow-
skiej – „Darłowo na kartach historii”.
Spotkanie było ciekawą okazją do poz-
nania mniej znanych kart z przeszło
siedmiusetletniej historii Darłowa.

„Urodzinowy weekend” rozpoczęła z

kolei gra terenowa „Szlakiem Darłow-
skich Zabytków”, na którą całe rodziny
zaprosił sobotniego poranka (22 maja)
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopol-
da Tyrmanda – wzięły w niej udział
licznie całe rodziny. Poza aktywnym
zwiedzaniem najważniejszych budyn-
ków naszego miasta, uczestnicy – spę-
dzając czas na świeżym powietrzu 
– mogli zebrać atrakcyjne nagrody
ufundowane przez organizatora zabawy.

***
Za swojego rodzaju kulminacyjny

punkt Dni Darłowa zdecydowanie moż-
na uznać pchli targ, który po raz 8. od-
był się w niedzielę na Wyspie Łososio-

wej. To wydarzenie cieszyło się naj-
większym zainteresowaniem przede
wszystkim mieszkańców, którzy wy-
sprzątawszy swoje strychy, garaże 
i piwnice wystawili na sprzedaż wiele
atrakcyjnych przedmiotów, w tym tak-
że kilka tzw. białych kruków literac-
kich.

***
Fani muzyki klasycznej mieli swoje

święto podczas Święta Darłowa – przy
latarni morskiej w Darłówku Wschod-
nim. W niedzielę (23 maja), odbył się
tam uliczny koncert „lata 20., lata 30. 
– operetka na wynos”, podczas którego
zaprezentowane zostały najlepsze

utwory sprzed wieku. Nastrojowy re-
pertuar, w urokliwym towarzystwie
najniższej w Polsce latarni morskiej,
nadał wyjątkową oprawę całemu wyda-
rzeniu, które było dofinansowane przez
marszałka województwa zachodniopo-
morskiego, a realizowane przez Stowa-
rzyszenie Operetka Wrocławska.

Mimo, że „na wynos”, to różnorodne
były tegoroczne obchody rocznicowe
709-lecia nadania Królewskiemu Mias-
tu Darłowo praw miejskich, co pozwala
skłaniać do stwierdzenia, że ten week-
end należał do ciekawych i obfitujących
w wydarzenia zaspokajające zaintere-
sowania nawet najbardziej wymagają-
cych uczestników.

Leszek Walkiewicz podczas wykładu
„Darłowo na kartach historii”

Wystawa Dirlov – Rugenwalde – Darłowo
wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.

darłowo na kartach historii

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa
uczył syna i jego kuzynów przedsiębior-
czości, handlu i negocjacji...

Jedna z pierwszych okazji do spotkania w plenerze bez maseczek...
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Operetka na wynos

Pchli targ cieszy się niezmiernie ogromnym zainteresowaniem

Nadarzyła się okazja do przewietrzenia szaf... 

Artyści wywołali wyjątkowy aplauz wśród zgromadzonych widzów

Amatorów lekkiej muzy nie brakowało na darłowskim molo
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W skrócie muzealnym
Koncerty
organowe 
w Darłowie 

Letnie Koncerty organowe w ra-
mach 55. Międzynarodowego

Festiwalu Organowego tego lata wy-
brzmią najpiękniej, jak to tylko jest
możliwe.

Przed nami lato 2021 – powoli zdra-
dzamy atrakcje muzyczne, które planuje
zrealizować tego lata Darłowski Ośro-
dek Kultury z myślą o melomanach –
oczywiście w Darłowie. Wspólnie z Fil-
harmonią Koszalińską im. St. Moniusz-
ki, parafią pw. św. Gertrudy zapraszamy
w imieniu DOK już dziś do udziału w
czterech wzruszających i chwytających
za serca koncertach organowych.

Tradycyjnie odbędą się one w Ko-
ściele Św. Gertrudy w Darłowie, podob-
nie jak w latach ubiegłych o godzinie
19:15, 14 i 21 lipca, a także 4 i 18 sierpnia.
Wstęp oczywiście jest bezpłatny.

Nic nie chwyta tak za serce – jak
muzyka, która się do niego dostanie.
Dźwięki na najwyższym wzruszającym
poziomie. Polecamy już dziś uwadze.
Szczegóły niebawem.

Uwaga: Gramy w reżimie sanitar-
nym. Dystans, dezynfekcja, maseczka
oraz oświadczenie o udziale w wydarze-
niu muzycznym.

polska 
zmieniła się 
na lepsze

27 maja 2021 roku minęło 
31 lat od pierwszych wyborów

samorządowych, 
które zapoczątkowały proces

odrodzenia samorządu teryto-
rialnego w Polsce. 

według licznych komentatorów
była to najbardziej udana re-

forma po upadku PRL. Z tej okazji, co
roku, 27 maja obchodzimy Dzień Samo-
rządu Terytorialnego.

Inicjatorem reform samorządowych
był Senat, wybrany w pierwszych 
po drugiej wojnie światowej demokra-
tycznych wyborach. Wybrane 27 maja
1990 r. w wyborach władze miasta 
i gminy Darłowo otrzymały kompeten-
cje i środki do realizacji podstawowych
zadań publicznych i samodzielnego de-
cydowania o sposobie zaspokajania po-
trzeb mieszkańców oraz o kierunku
rozwoju jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Więcej na www.darlowo.pl

edukacyjna 
gra terenowa 

„Quest – Wyprawa odkrywców. opowieść o królu z Darłowa”
– bo tak nazywa się zabawa plenerowa, do której gorąco zaprasza
nas zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, opowiada o niezwykle
ciekawych losach władcy zjednoczonych państw skandynawskich:
Danii, Szwecji i Norwegii. Mowa oczywiście o eryku Pomorskim 
– jedynym królu z rodu Gryfitów. urodził się on w Darłowie i spędził
tu także ostatnie lata swojego życia.

By wziąć udział w zabawie wystarczy jedynie udać sie do zamku
i postępować zgodnie z ulotką otrzymaną przy zakupie biletu wstępu
do muzeum..

Gra została także przygotowana w wersji elektronicznej, w
formie darmowej aplikacji mobilnej.

Na szlaku Gryfitów
zamek w Darłowie stał się jednym z ośmiu miejsc na Szlaku

Gryfitów, gdzie ukryte zostały skrzynki ze skarbami. tworzą one
wspólnie ścieżkę geocachingową, dzięki której można poznać miejsca
związane z książęcą dynastią Gryfitów.

By stać się autentycznym poszukiwaczem przygód i odkrywcą
skarbów należy podążać za wskazówkami umieszczonymi na stronie
geocaching. Wystarczy pobrać aplikację i ruszyć w trasę. 

Dla pierwszych znalazców nagrody specjalne! Darłowska
skrzynka umieszczona jest na dziedzińcu zamkowym. W czasie CoVID
dostęp do niej jest możliwy przez bramę od strony miasta, od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

zapraszamy i życzymy inspirującej zabawy.

W Darłowie, pod koniec
kwietnia, zakończono

pierwszy etap konserwacji
średniowiecznej kaplicy 

książęcej dobudowanej w XV
wieku do kościoła nmP. 

obfitował w wiele ciekawych
odkryć.

podczas remontu wnętrza kaplicy,
przylegającej od południa do

prezbiterium XIV-wiecznego kościoła
M. B. Częstochowskiej i skuwania tyn-
ków, mających w niektórych miejscach
aż 21 warstw, odkryto 12 zacheuszków,
fragmenty malowideł oraz gotyckich
napisów. Zacheuszki w kształcie krzyży
maltańskich w okręgu, czyli krzyże
apostolskie, zostały umieszczone pod-
czas konsekracji kaplicy przez biskupa
w dwunastu miejscach. Darłowskie za-
cheuszki są namalowane czerwoną
ochrą. Pod każdym z nich umieszczano

jednoramienny świecznik, na którym
zapalano świecę w rocznicę konsekracji.

Odcyfrowanie fragmentów napisów
wymaga dalszych badań i dociekań. Jak
się okazało po wnikliwych badaniach
architektonicznych kaplica była budow-
lą dwupoziomową i miała przejście do
południowej strony prezbiterium, za-
murowane podczas wcześniejszej prze-
budowy. Kolejnym odkryciem dokona-
nym podczas prac konserwatorskich
było średniowieczne ostrołukowe wej-
ście prowadzące od południa do kaplicy.
Progiem w tym wejściu jest koło młyń-
skie pochodzące z książęcego młyna
zamkowego. W wielu kościołach i kapli-
cach na Pomorzu Środkowym wmuro-
wywano w całości lub we fragmentach
koła młyńskie, które odganiały od sa-
kralnych budowli diabły i złe duchy. 

Pierwsza znana wzmianka o kaplicy
przylegającej od południa do prezbite-
rium darłowskiej świątyni pochodzi 
z roku 1484. Wówczas to długi i brak
pieniędzy zmusił konwent cystersów 
z Bukowa Morskiego do sprzedaży wi-
kariatów istniejących przy kościele far-
nym w Darłowie. Obecnie do wnętrza
kaplicy prowadzą dwa ostrołukowe
portale, jeden od południa i drugi od

zachodu. Wnętrze doświetlają dwa
dwuskokowe okna zamknięte łukiem
ostrym. Kaplica ma piękne gwiaździste
czteroramienne sklepienie. Tak jak 
i kościół Mariacki ulegała kilku poża-
rom, po których była przebudowana.
Kolejne szczegóły odkryć i rewelacje
poznamy po dokładnych analizach 
i sporządzeniu sprawozdania z prac
konserwatorskich – powiedziała nam
Magda Caban, toruńska konserwator
dzieł sztuki.

Czternastowieczny bazylikowy ko-
ściół Mariacki w Darłowie jest wyjątkową
świątynią. Oprócz wybitnych walorów
architektonicznych jest miejscem po-
chówku książąt pomorskich oraz władcy
państw unii kalmarskiej Eryka Pomor-
skiego, który tu się urodził i tu zmarł 
w wieku 78 lat, a w międzyczasie władał
przez pół wieku całą Skandynawią.

Mamy nadzieję, że dalsze prace kon-
serwatorskie polegające m.in. na na-
prawie elewacji i fundamentów, a na-
stępnie również na przywróceniu pier-
wotnego wyglądu kaplicy otrzymają
stosowne dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz z Urzędu Marszałkowskiego woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

rewelacyjne odkrycia w kościele

prace konserwacyjne i renowacyjne
zostały dofinansowane kwotą
40.000 złotych przez darłowski 
samorząd

25 maja, w Zamku Książąt 
Pomorskich, miała miejsce
uroczysta premiera filmu 
dokumentalnego pt. „Darłowo
Pionierów”. Ten ważny doku-
ment powstał w oparciu o
wspomnienia członków Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej. 

W
filmie wypowiadali się
mieszkańcy Darłowa,
którzy przybyli do tego

miasta w latach 40. XX stulecia. Z ekra-
nu przemówili: Jadwiga Sidoryk, Boże-
na Tomalak, Urszula Wawrzyniak, Ja-
nusz Krajczyński, Elżbieta Cwynar,
Krystyna Biela, Brygida Jerzewska i Jó-
zef Goszczyński. Mówili o tym jak to się
stało, że znaleźli się w Darłowie i jakie
były wtedy trudne do życia czasy. Przed
76. laty mieszkali w nim Polacy przybyli
z różnych stron kraju, Niemcy, polscy
oraz francuscy robotnicy przymusowi 
i wszyscy byli zarządzani przez wojsko-
wą sowiecką komendanturę pod groźbą
użycia broni. Dla wielu z nich, zaraz po
wyzwoleniu, rozpoczęła się okupacja
kraju przez Związek Radziecki i będące
na jego usługach marionetkowe rządy.

Stowarzyszenie Klub Pionierów Zie-
mi Darłowskiej powstało w roku 1999 
i skupiał blisko setkę członków. Pierw-
szym prezesem Klubu był Eugeniusz
Wójcik. Obecnie jest nim Bożena Toma-
lak, która była pierwszym sekretarzem
klubu. Z każdym rokiem ubywa człon-
ków klubu, ale niektórzy z nich – mimo
sędziwego wieku przekraczającego 
90 lat – są pełni werwy i zdrowia oraz
mają doskonałą pamięć. Klub Pionierów
ma własną siedzibę, sztandar, obelisk 
z tablicami pamiątkowymi, rondo 
i wielkie uznanie wśród społeczeństwa
miasta.

Pionierzy uhonorowali reżysera fil-
mu Adama Stacewicza i inicjatora jego
powstania Arkadiusza Klimowicza kwia-
tami, owacją i toastem lampką szampa-
na. Po premierze filmu z udziałem pio-
nierów biorących w nim udział Arka-
diusz Klimowicz, burmistrz Darłowa
wręczył aktorom okolicznościowe pen-
drajwy (pendrive) z nagranym filmem.
Przy kawie herbacie i pysznych ciastach
upieczonych przez m.in. przez Brygidę
Jerzewską dyskutowano zarówno o fil-
mie, jak i o tych trudnych powojennych
czasach. Organizatorem premiery oraz
wszelkich działań związanych z filmem
było Biuro Promocji Miasta.

POwSTał FIlM O CZaSaCh POwOjeNNyCh NaSZeGO MIaSTa 

Darłowo Pionierów
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Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej

przedszkolaki 
na olimpiadzie

co jest najlepszą receptą na zdrowie? sport! co jest najlepszą zabawą? oczywiście 
– sport. Dorośli czasem o tej prawdzie zapominają, ale przedszkolaki, na szczęście, 
pamiętają.

Już 9 czerwca zmierzą się ze sobą reprezentacje darłowskich przedszkoli w ramach
olimpiady Przedszkolaka. Drużyny rywalizować będą w kilku sprawnościowych dyscyplinach
sportowych walcząc o nagrody dla swojego przedszkola. Na pewno będzie dużo radości,
czasem może smutek, ale jedno jest pewne – emocje będą ogromne.

zapraszamy wszystkich, którzy chcą być świadkami tego wielkiego wydarzenia na
Stadion Miejski przy ul. Sportowej, 9 czerwca, o godz. 10:30. Przedszkolakom życzymy
samych sukcesów. W tych zawodach nikt nie przegra!

organizatorem imprezy jest referat Sportu i rekreacji urzędu Miejskiego w Darłowie.

Matura 2021
W tym roku w cieniu pandemii od-

były się egzaminy maturalne w Zespole
Szkół Morskich w Darłowie. Jak co roku
maturzyści zaczęli testem z języka pol-
skiego, a wzięło w nim udział 190

uczniów z liceum oraz technikum. Te-
gorocznym maturzystom, niestety, za-
dania nie ułatwiał COVID-19, a co za
tym idzie nauka zdalna lub hybrydowa.
Mimo wszystko jesteśmy przekonani,
że uczniowie są doskonale przygotowa-
ni do egzaminu dojrzałości i życzymy
im rewelacyjnych wyników!

Zespół Szkół Morskich w Darłowie

W obiektywie
Witaj maj …

Mimo trudnej sytuacji pande-
micznej uczniowie i nauczyciele
„Trójki” wyrazili swój patriotyzm
już 30 kwietnia. W tym dniu, sta-
cjonarnie czy też zdalnie, barwy
narodowe towarzyszyły społecz-
ności szkolnej podczas każdej
lekcji. Majowe święta były okazją
do wykonania kotylionów, kokard,
chorągiewek, estetycznych deko-
racji, a wszystko to w bieli i czer-
wieni…

wiosny, jak co roku, oczekuje-
my w marcu. Ale w przed-

szkolu zawsze staramy się ją przyspie-
szyć już od lutego, zakładając zielone
ogródki z hodowlą nowalijek. Kanapki
z samodzielnie wyhodowaną rzeżuchą,
szczypiorkiem czy kiełkami smakują
znakomicie i wzbogacają śniadania.

Podczas spacerów wszystkie przed-
szkolaki wypatrywały oznak wiosny 
i znalazły bazie leszczynowe, przebiś-
niegi, krokusy, śnieżyce. Zauważyły, że
coraz głośniej i weselej śpiewają ptaki.
Ostatnim zabiegiem, aby pozbyć się
zimy, było zrobienie Marzanny i scho-
wanie jej, żeby zabrała ze sobą zimno,
śnieg, deszcz, wiatr, a zastąpiło je słoń-
ce, ciepło i piękna pogoda.

Wraz z wiosną coś pojawiło się w na-
szym ogrodzie przedszkolnym. Jak za
sprawą czarodziejskiej różdżki wyrosły

nagle huśtawki, samochody, zwierzątka
na sprężynkach i inne wspaniałe miejs-
ca do zabaw. Cieszymy się bardzo 
z pięknych, kolorowych sprzętów, 

a dzieci nie mogły doczekać się, kiedy
będą mogły bawić się na nich. Nareszcie
nasz ogród staje się atrakcyjnym miejs-
cem dobrej zabawy!

wiosna, ach to ty!

rodzicielska
historia
co to jest Konstytucja? Kim był

Stanisław August Poniatowski?
Co to znaczy Sejm Czteroletni?…

Na te i wiele innych pytań próbowali
odpowiedzieć uczniowie klasy Id ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie.
Ciekawą lekcję historii poprowadził
tata jednego z uczniów Karola – Rafał
Marciniak – nauczyciel, historyk z Ze-
społu Szkół Morskich w Darłowie.

Dzieci wysłuchały prelekcji o tym,
jak powstała Konstytucja 3 Maja, pozna-
ły jej twórców, wspólnie obejrzały film 
i opisały na kolorowance, ożywiony ob-
raz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”.

Dziękujemy za wspaniałą lekcję 
i przekazanie wiele ważnych dla małego
Polaka informacji.

Paczka 
od serca 
5maja obchodzimy Dzień Walki 

z Dyskryminacją Osób Niepeł-
nosprawnych oraz Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością intelektualną.
Włączyli się w te obchody uczniowie 
i pokazali, że są wrażliwi na potrzeby
osób z niepełnosprawnościami. 

Za bezinteresowną chęć czynienia
dobra, za pomoc i życzliwość bardzo
dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim Darczyń-
com, którzy wsparli zbiórkę na rzecz
podopiecznych Dziennego Ośrodka Re-
habilitacyjno-Terapeutycznego w Dar-
łowie. Okazaliście wielkie serce, zaan-
gażowanie i sprawiliście mnóstwo ra-
dości obdarowanym.

SP nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom,
osobom wspierającym życzymy realizacji swoich celów, marzeń i pasji, spokoju 
o bezpieczną przyszłość oraz sił do zmieniania rzeczywistości w świat dostępny 
i pełen równych szans dla wszystkich ludzi…
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naprawiOnO
fOntannę 
Na skwerze przed hotelem apollo 

w Darłówku 20 marca 2021 nieznani chuli-
gani zniszczyli fontannę – zarówno figurę
kobiety niosącej dzban z wodą, jak i instalację
doprowadzającą wodę. Przez wiele lat nale-
żąca do miasta fontanna dodawała uroku
temu zakątkowi darłowskiego kurortu.

Gotowe na przyjęcie turystów i wcza-
sowiczów miasto odtworzyło i naprawiło
fontannę kosztem ponad 6000 złotych. Przy-
kładów dewastacji ławek, znaków drogo-
wych, przystanków autobusowych i ścian
jest więcej, a naprawy kosztują dziesiątki ty-
sięcy złotych, które pochodzą z budżetu
miasta. te pieniądze można byłoby przezna-
czyć na nowe inwestycje, a nie naprawę
aktów wandalizmu. 

uważajmy zatem na wandali i zgła-
szajmy sprawców na policję.

Debiut literacki Klaudii Szymczak

„rok pełen marzeń” 

Biblioteka w internecie 
Miejska Biblioteka Publiczna im. agnieszki Osieckiej 
w Darłowie zaprasza na swoją nową stronę
internetową – www.biblioteka.darlowo.pl

zmyślą o potrzebach Czytelników
i dynamicznie rozwijającej się

technologii mobilnej biblioteka prze-
prowadziła odświeżenie swojej strony
internetowej. 

„Wprowadzając zmiany mamy na-
dzieję, że na nowej stronie znajdziecie
państwo wszystkie interesujące was in-
formacje, skorzystacie z aplikacji „SZU-

KAM KSIĄŻKI”, czy zapoznacie się z ak-
tualnymi działaniami.

Mamy nadzieję, że strona przypad-
nie Czytenikom do gustu. Jest ona do-
stosowana do wszystkich urządzeń mo-
bilnych i – co najważniejsze – dostoso-
wana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych” – zapewniają darłowscy
bibliotekarze.

klaudia Szymczak – darłowian-
ka, pisząca pod pseudonimem

Claudia Pendel debiutuje na rynku wy-
dawniczym wraz ze swoją powieścią
młodzieżową „Rok pełen marzeń”. Pre-
miera odbyła się 11 maja.

Autorka – jak sama o sobie mówi 
– od dziecka uwielbia czytać i opowiadać
historie. Poza pisaniem powieści pasjo-
nuje ją tworzenie filmów oraz fotografii.
Swoje zainteresowania Klaudia mogła 
z powodzeniem rozwijać także dzięki
m.in. programowi stypendialnemu „Pas-
je po Horyzont”, którego fundatorem jest
belgijska spółka POC Partners, realizator
projektu inwestycyjnego pod nazwą Ma-
rina Royale Darłowo. Klaudia Szymczak
była jego stypendystką w roku 2019.

Klaudię znajdziecie na Instagramie
pod nazwą @Claudia_Pendel. Będzie jej

miło, jeśli ją tam odwiedzicie i zostawi-
cie po sobie ślad.

„Rok pełen marzeń” to zabawna 
i romantyczna powieść, od której trudno
się oderwać! Poznaj pełne emocji histo-
rie uczniów Liceum Raymonda Lwa: Oli-
vii – skrytej artystki, która przez rygo-
rystycznego ojca boi się być sobą; Cassie
– radosnej siatkarki, zakochanej na za-
bój w przystojnym kapitanie męskiej
drużyny Lwów; Roberta – ambitnego
chłopaka, o wielkich marzeniach, zamie-
rzającego po raz kolejny startować w wy-
borach na przewodniczącego szkoły; Ro-
ksanne – atrakcyjnej, pewnej siebie re-
daktorki gazetki szkolnej, która szuka
miłości w świecie pełnym palantów. 

Czy będą wystarczająco silni, by wal-
czyć o swoje marzenia do samego końca?
Czy o każde marzenie warto walczyć?

Książka w przedsprzedaży oraz dar-
mowe fragmenty powieści dostępne są

na stronie: www.lookstar.pl
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W Darłowie przygotowania do letniego
sezonu turystycznego idą pełną parą. 
Korzystnie wraz z tym podążają rządowe 
decyzje dot. luzowania kolejnych obostrzeń
epidemicznych ogłoszonych w związku z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa SarS-
CoV-2. 

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu
pozwolono m.in. restauracjom na serwo-
wanie posiłków w ogródkach, a na świeżym
powietrzu. Nakaz zakrywania ust i nosa cały
czas jednak obowiązuje w pomieszczeniach
zamkniętych, o czym nieustająco przypomi-
namy. 19 maja, mogliśmy także po raz
pierwszy od dawna zasiąść na trybunach

przy ul. Sportowej 1 i obejrzeć mecz IV-li-
gowej Darłovii Darłowo.

co się zmieni?
od 28 maja wraca gastronomia we-

wnętrzna – w lokalach. Będziemy mogli, za-
chowując najwyższy reżim sanitarny, spotkać
się w urokliwych wnętrzach m.in. darłow-
skich kawiarni czy restauracji z bliskimi i przy-
jaciółmi. zgodnie jednak z rządowymi wy-
tycznymi, zajęte będzie mogło być maks.
50% stolików, pomiędzy którymi będzie ko-
nieczny dystans (co najmniej 1,5 m).

także od tego dnia będzie możliwość
organizacji imprez okolicznościowych w lo-

kalach (maks. do 50 osób). oprócz tego, po
bardzo długim czasie, otwarte zostaną z ogra-
niczeniami siłownie, solaria i kluby fitness,
a także baseny i kryte obiekty sportowe.

od poniedziałku, 31 maja, wszyscy
uczniowie powrócili do tradycyjnej edukacji
stacjonarnej.

W czerwcu pójdziemy także w Dar-
łowie do kina – mowa oczywiście o naszym
kinie „Bajka” przy ul. Morskiej, którego pra-
cownicy przygotowali atrakcyjny repertuar
dla każdej grupy wiekowej. Szczegóły w ka-
lendarzu imprez na naszej stronie interne-
towej www.darlowo.pl. 

Niezwykle cieszy także decyzja podjęta
przez władze państwowe dot. organizacji
koncertów na świeżym powietrzu. Dzięki
temu, Darłowski ośrodek Kultury – tak jak
rok temu – będzie mógł zaprosić Państwa na
cotygodniowe koncerty na rynku Miejskim
w Darłowie. zapraszamy już dziś!

oBoStrzeNIa I reStryKCJe zWIązaNe z ePIDeMIą CoVID-19

Kolejna fala luzowania
pandemia jednak wciąż trwa – zaszczep się w Darłowie!

Pomimo dobrej sytuacji epidemicznej w Polsce i regionie, apelujemy i zachęcamy
do szczepień przeciwko CoVID-19. 

W Darłowie intensywnie pracuje punkt szczepień powszechnych, będący
wspólnym przedsięwzięciem powiatu sławieńskiego oraz miasta i Gminy Darłowo,
który działa jako filia szpitala powiatowego w sławnie.

zapraszamy do rejestracji na szczepienia preparatem Pfizer/BioNtech. zarejestruj
się przez dedykowaną całodobową infolinię: 989, Internetowe Konto Pacjenta
(www.pacjent.gov.pl), u lekarza Poz lub wysyłając SMS na numer 664 908 556 
o treści: SzczepimySie – system kieruje krok po kroku. Urząd miejski w Darłowie
udostępnił także specjalny numer telefonu służący do rejestracji w punkcie szcze-
pień powszechnych w Darłowie: tel. 881 567 764 (czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8:30 – 14:00).

Na stronie www.darlowo.pl/koronawirus/lista-rezerwowa darłowski ratusz uru-
chomił także specjalny formularz, za pośrednictwem którego osoby chętne na szcze-
pienie I dawką mogą zgłosić gotowość do przyjęcia szczepionki – w przypadku anulacji
zaplanowanych rezerwacji punkt zadzwoni z propozycją terminu. 

szczegóły na: www.koronawirus.darlowo.pl
#DarłowoSzczepi
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wDarłowie, 1 maja, odbyły się
XXi Mistrzostwa Pomorza

Ashihara Karate w konkurencjach bez-
kontaktowych – kihon (prosty układ
karate), władania nunchaku, walki na
worku i tameshiwari (łamania desek). 

Zawody odbyły się bez publiczności,
z ograniczoną ilością zawodników na
bezpiecznych zasadach, zgodnych z wy-
tycznymi dotyczącymi organizacji za-
wodów sportowych podczas epidemii
COVID-19.

W zawodach uczestniczyli licencjo-
nowani zawodnicy Polskiej Organiza-
cji Ashihara Karate z pięciu miejsco-
wości, w przedziale wiekowym od 8 do
56 lat. 

W zawodach bardzo dobrze wypadła
ekipa Klubu Ashihara Karate i Ju Jitsu 
z Darłowa zajmując czołowe lokaty we
wszystkich konkurencjach. Do wyróż-
niających zawodników z Darłowa nale-

żeli: Marcelina Piórek, Jagoda Idasiak,
Szymon Hołub i Leon Sławnikowski.
Najlepszą zawodniczką mistrzostw zos-
tała Marcelina Piórek, 7. kyu z Darłowa,
a wśród chłopców najlepszym zawodni-
kiem został Wojciech Janiszewski, 
6. kyu z Sińczycy.

Specjalną nagrodę za waleczność 
i hart ducha otrzymał – Jagoda Idasiak
z Darłowa.

Nagrodami we wszystkich konku-
rencjach za miejsca 1-3 były dyplomy 
i medale. Zawody odbyły się pod patro-
natem Polskiej Federacji Sztuk Walki 
i Sportów Obronnych przy wsparciu
Centrum Sportowego Herkules w Dar-
łowie i rodziców. 

Obecnie zawodnicy Ashihara Karate
z Pomorza przygotowują się do Otwar-
tych Mistrzostw Polski w Sztukach
Walki, które zaplanowane są na począt-
ku czerwca w Darłowie.

Mistrzowie Pomorza 

Grupa Skills z tytułem wicemist-
rzów Polski w formacjach hip-

hopowych. Amelia Tomczyk swój wy-
stęp w acrobatic dance show okrasiła
złotem, podobnie jak w juniorach Hania
Suwała, również mistrzyni Polski. W tej
samej kategorii druga była Natasza
Długasiewicz.

Wśród dzieci srebro zdobyła Majka
Stojewska w acrobtic Dance show, ustę-
pując jedynie Oliwii Rogala, mistrzyni
Polski. Duet Stojewska – Ola Perżyło był
drugi, zaś Ola dorzuciła tytuł wicemist-
rzowski w acrobatic juniorów.

Brawa należą się też Zuzi Lachs 
za walkę do końca, co dało 4. miejsce 
w acrobtic.

Gratulujemy tytułów i znakomitych
występów.

Medalowe tańce
Podopieczne eweliny Nidzgorskiej ze szkoły tańca S-TeN po raz kolejny
wytańczyły sporo medali na Mistrzostwach Polski w jeleniej Górze.

AHOJ KAPITANIE!
STS Kapitan Borchardt – najstarszy żaglowiec pływający

pod polską banderą – zawitał do darłowskiego portu. 
– To pierwsza, ale nie ostatnia wizyta żaglowca w darłowskim porcie. Klimat

waszej mariny i infrastruktura zachęca, żeby być u was częstszym gościem – za-
pewniał kpt. Mateusz Nowak w rozmowie z Arturem Wejnerowskim.

skąd taki patron? Gdy wodowano statek, w Polsce rozpoczynały się prace nad
stworzeniem floty morskiej i edukacją przyszłych kadr. Powstała pierwsza szkoła
morska w Tczewie. Pojawił się w niej Karol Olgierd Borchardt, późniejszy kapitan
i propagator tradycji morskiej, autor książki „Znaczy kapitan”.

ten trzymasztowy szkuner gaflowy został zwodowany w Holandii w 1918 roku 
i służył początkowo jako oceaniczny statek towarowy.

fot. Artur WejneroWski

wyścig pod żaglami kolejne regaty na trasie Darłowo-
Ustka i Ustka-Darłowo planowane
są na wrzesień 2021 r.

Od 17 maja ruszyła rekrutacja do
klas 1. szkół ponadpodstawo-

wych. Uczniowie klas 8. będą mogli
złożyć wnioski do szkół. Zespół Szkół
Morskich jak co roku przygotował bo-
gatą ofertę edukacyjną. Od pierwszego
września 2020 zmieniła się także
struktura szkoły – oprócz technikum
w skład Zespołu weszło liceum i bran-
żowa szkoła i stopnia. 

Szkoła Morska w Darłowie to naj-
starsza szkoła tego typu w Polsce. Szko-
ła to także wiele tradycji: mundur i sta-
tek szkolny, to symbole przywiązania do
morskich ideałów. technikum morskie
kształci młodzież w czterech zawodach:
technik mechanik okrętowy, technik na-
wigator morski, technik logistyk i technik
hotelarstwa. nauka w technikum trwa 5
lat, egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie uczniowie zdają w czwartej
klasie, a w klasie piątej zdobywają dodat-
kowe kwalifikacje tj. uprawnienia spawa-
cza (mechanicy), kurs obsługi wózków
widłowych (logistycy), kurs kelner-bar-
man (hotelarze), kurs arpa i GmDss (na-
wigatorzy).

Utworzenie przy szkole liceum

umożliwi młodzieży, która swojej przy-
szłości nie wiąże ze zdobywaniem zawo-
du, podjęcie nauki w Darłowie. W ofer-
cie są się klasy humanistyczno-medial-
na, klasa przyrodnicza i klasa żeglarska
(klasa mundurowa). Uczniowie będą

mogli rozszerzać wiedzę z wybranych
przez siebie przedmiotów, a dodatkowo
będą mogli brać udział w kursach, szko-
leniach i zajęciach dodatkowych od lat
proponowanych w „Morskiej”.

Branżowa szkoła zawodowa I stopnia

umożliwia uczniom naukę w klasie wielo-
zawodowej. Młodzież może zdobyć
kwalifikacje w zawodach takich jak
hydraulik, mechanik pojazdów, elek-
tryk, fryzjer, kucharz, stolarz, Wszyst-
kie zawody są bardzo atrakcyjne na

rynku pracy i gwarantują absolwentom
zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

W szkole realizowanych jest wiele
projektów unijnych. Uczniowie od kilku
lat mają możliwość, oprócz praktyk za-
wodowych, brać udział w płatnych sta-
żach u pracodawców i stażach realizo-
wanych w Hiszpanii, Portugalii. 

Dumą szkoły jest Kompania Hono-
rowa, która w ubiegłym roku brała
udział w Wielkim Finale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą szkoły na stronie internetowej
www.zsm.darlowo.pl, szczegółowych
informacji udzielamy pod numerem te-
lefonu 943142426. 

Wiele informacji znajdą Państwo na
naszym profilu facebookowym.

Zespół szkół morskich zaprasza

8 i 9 maja odbywały się 
regaty o „Trzy Perły 

Bałtyku”na trasie 
Darłowo-Kołobrzeg 

i Kołobrzeg-Darłowo.

regatom „Trzy Perły” patronowa-
li: prezydent Kołobrzegu Anna

Mieczkowska, burmistrz Darłowa Arka-
diusz Klimowicz i p.o. burmistrza Ustki

Bartosz Gwóźdź – Sproketowski. Orga-
nizatorami regat byli Jacht Klub Kró-
lewskiego Miasta Darłowo i Jacht Klub
Joseph Conrad w Kołobrzegu oraz Jacht
Klub Ustka.

Sobota, pierwszy dzień regat był
trudny. Temperatura wody i powietrza
6 stopni Celsjusza, przeciwne wiatry 
o sile 6-7 stopni Beauforta i całkowite
zachmurzenie. Niedziela wynagrodziła
trudy dnia poprzedniego. Na jednym

halsie z Kołobrzegu do Darłowa, w nie-
całe 5 godzin, przybyła zwycięska zało-
ga kołobrzeskich jachtsmenów.

Komandor Jacht Klubu Królewskie-
go Miasta Darłowa Waldemar Śmigiel-
ski podziękował wszystkim załogom za
wzięcie udziału w regatach i bezpieczny
powrót do portu. Wszyscy uczestnicy –
35 osób – otrzymali pamiątkowe pla-
kiety i drobne upominki. 

Dzięki uprzejmości właścicieli gru-
py Hotele Nadmorskie jachtom na całej
trasie Regat „Trzy Perły” z Darłowa do
Kołobrzegu towarzyszył luksusowy mo-
torowy Galeon Excellent 550, który peł-
nił rolę jednostki sędziowskiej.

Morsacy w Chorwacji
W maju 33. uczniów Zespołu Szkół mor-
skich w Darłowie uczestniczył w rejsie sta-
żowo-szkoleniowym po wodach adriatyku
wzdłuż wybrzeża chorwacji. uczniowie
pod okiem doświadczonych instruktorów
mieli okazję doskonalić umiejętności że-
glarskie. oczywiście, oprócz żeglowania
młodzież miała okazję zwiedzić wyjątkowe
miejsca w tym Trogir, Vodice czy park kraj-
obrazowy Krk. Dla wszystkich była to nie-
powtarzalna przygoda.
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KK ziemia Darłowska

Środowisko biegaczy stęskniło
się za gromadną rywalizacją,

wspólnym bieganiem „za zdrowiem”.
Dobitnie świadczy o tym wielka liczna
uczestników w darłowskim, a przy
tym, najsłynniejszym na świecie, bie-
gu Wings For life.

Piękne jest to, że meta musiała się
sporo „nabiegać,” by dopaść i wyelimi-
nować kolejnych uczestników. Szcze-
gólną dumą napawa nas to, że wystar-
towała w nim spora grupa kobiet, a wy-
niki, osiągane przez najlepsze, budzą
szacunek:
• Wioleta nowak – 21,17 km (124. miejsce),

• sabina sznyter – 20,12 km (165. miejsce),
• małgorzata mieczkowska – 17,87 km
(308. miejsce).

Jak widać, klękajcie narody w hoł-
dzie znakomitym Paniom.

Pozostali, niemal 50 biegaczy dawa-
ło radę, zaś najlepsi mężczyuźni, to już
ogólnopolska „arystokracja” biegowa: 
• miłosz szkołuda – 42,80 km (6. wynik 
w kraju),
• adrian kępka – 40,43 km (15. wynik 
w kraju),
• maciej rudnikowski – 38,84 km (22. 
w kraju).

W skali Polski w „biegu po życie” wzię-

ło udział 184 236 uczestników, a ilość
przebiegniętych kilometrów, to 
1 656 840,79 km. Budzi szacunek, prawda? 

Darłowskim Chartom wielki „sza-
cuj” i wielkie dzięki za zorganizowanie

wspaniałego, wielkiego biegu – biegu
szlachetnych serc. Wsparcie badań nad
rdzeniem kręgowym, a dodatkowo
wspólne, zdrowe bieganie – nie ma rze-
czy ważniejszych. 

Charty, wszyscy biegnący – jesteście
wielcy.

ZdjęciA dZięki uprZejmości: studio 13
fotogrAfiA filmoWAnie

Bieg wings for Life 

Medalowe Charty 

kolarska wiosna
trzy zawodniczki kk Ziemia Darłowska startowały pod koniec kwietnia w czte-

roetapówce tour de lviv region na Ukrainie. Były to siostry Daria i Wiktoria pikulik
oraz nikola Wielowska.

Wyścig okazał się bardzo trudnym wyzwaniem, głównie poprzez bardzo zmienne
warunki atmosferyczne. I etap to 15-kilometrowa jazda na czas, w którym VII lokata
Wiktorii była 7., Daria – 8., a Nikola – 33. Bardzo emocjonujący, II etap, był pełen ucieczek
(na 60 km Wiktorii Pikulik) i dał na finiszu drugie miejsce Darii Pikulik. III etap (89 km) 
i kolejny sukces Darii, która po finiszu z 5-osobowej grupy, jako pierwsza, melduje się na
mecie. Wiktoria i Nikola kończą etap w peletonie.

Wyścig zakończył jego czwarty etap, o długości 79 km. Niestety, o jego wyniku de-
cydowała pogoda. Bardzo niska temperatura, dodatkowo bardzo silny wiatr i deszcz spo-
wodowały, że z naszych kolarek metę osiągnęła jedynie Nikola Wielowska. Nie było
sensu narażać, na tym etapie przygotowań, sił i zdrowia sióstr Pikulik.

Nie da się nie zauważyć, że nasze zawodniczki są w „mocnym gazie”. Dobrze prze-
pracowana zima i lwowskie wyniki napawają sporym optymizmem, szczególnie w roku
olimpijskim.

Lubawski
triumf
W maju nasze kolarki

ruszyły wreszcie na szosowe
trasy. W lubawie (miasto
na Warmii i mazurach, nieco
mniejsze od Darłowa), od-
było się jubileuszowe, XXV
kryterium Uliczne im. ed-
munda Groszkowskiego.

Na technicznie trudnej
trasie zdecydowany triumf
odniosła Katarzyna Stelmach.
Na wygraną zarówno Kasia,
jak i my czekaliśmy niemal
dwa lata.

Bardzo cieszy nas, że w
KK ziemia Darłowska co rusz
pojawiają się zawodniczki,
które są w pełni ukształto-
wane, by odnosić sukcesy na
szosie i torze. Jest to też
ważna informacja dla innych,
szczególnie młodszych ko-
larek klubu, że systema-
tyczna, ciężka praca trenin-
gowa w każdej chwili może
zaowocować znakomitymi
występami i sukcesami. 

Kasi Stelmach i tre-
nerom gratulujemy.

w skrócie
Daria i Wiktoria Pikulik wzięły udział w torowej trzydniówce, rozegranej we włoskim

ascoli. Startowały w omnium, cratchu i wyścigu punktowym. 
oto wyniki Polek: omnium (Daria – 3., Wiktoria – 6.), scratch (Daria – 2., Wiktoria 

– 10.), wyścig punktowy (Daria – 1., Wiktoria – 7.).

***
29 i 30 maja Dąbki i Jarosławiec gościły zawodniczki lzS, które wystartowały 

w Mistrzostwach Polski ludowych zespołów Sportowych. Był to wyścig szosowy 
ze startu wspólnego oraz jazda indywidualna na czas.

***
Podczas kolarskiego Pucharu Polski w Krasnobrodzie Maja Wróblewska wygrała

czasówkę juniorek, zaś Kornelia Braun była pierwsza w jeździe na czas juniorek młodszych.
Majka dorzuciła do tego zwycięstwo w wyścigu szosowym. Pozostałe nasze zawodniczki
zajęły miejsca od 17. do 41.

z notatnika trenera Surdela

stoczniowcy grają
Siatkarze i siatkarki KS STocZnI DarŁoWo

m&W mieli pracowity maj. nasze ekipy roze-
grały kolejne mecze mistrzostw województwa

zachodniopomorskiego w piłce siatkowej. 

nasi zawodnicy brali udział w turnieju ćwierćfinało-
wym Mistrzostw Polski młodzików, który odbył się 

w Koszalinie od 21 do 23 maja oraz turniejach minisiatkówki:
półfinał „dwójek” chłopców w Złocieńcu, finał „czwórek”
chłopców w Szczecinku i półfinał „trójek” dziewcząt w Gole-
niowie, w ramach rozgrywek Kinder+sport 2021.

koszalin, 21-23 maja, 1/4 Mist-
rzostw polski Młodzików

Na zdjęciu – stoją od lewej: Miłosz Mioduszewski, Aleksander Skok,
Piotr Pauba, Hubert Wodziński, Dominik Wójcik, Hubert Tomczyk,
trener – Jacek Surdel. Klęczą od lewej: Aleksander Błaszczyk, Wiktor
Sławiński, Bartosz Ordak, Krystian Piórecki.

W zespole jest jeszcze Franciszek Wojciechowski – obec-
nie kontuzjowany.

W turnieju oprócz Stoczni brały udział zespoły: UKS Jedyn-
ka Poznań, UKS Jasieniak Gdańsk, UKS Bronek Koszalin, NTS
Trójka Nakło, UKS SMS Joker Piła. Młodzi siatkarze Stoczni nie
sprostali silniejszym rywalom i zajęli w turnieju szóste miejs-
ce. W zespole Stoczni wyróżnił się Krystian Piórecki.

złocieniec, 22 maja, „dwójki”
chłopców – turniej półfinałowy

Na zdjęciu stoją od lewej: trener Edmund Surdel, Wojciech Redliński,
Michał Rogal, Filip Kowalski, Maksymilian Suszek, Michał Bor-
kowski. Klęczą od lewej: Artur Czarnowski, Filip Trzpis, Franciszek
Gajewicz, Bartosz Lebiecki.

W turnieju uczestniczyły zespoły z Goleniowa, Połczyna
Zdroju, Szczecinka, Złocieńca, Koszalina, Wałcza, razem 24
zespoły. Do finału awansowało 16 zespołów. W gronie finalis-
tów znalazła się „dwójka” KS Stoczni Darłowo II M&W w skła-
dzie Maksymilian Suszek, Filip Trzpis i Filip Kowalski.

Szczecinek, 23 maja, „czwórki”
chłopców – turniej finałowy

Na zdjęciu stoją od lewej: Franciszek Sadłowski, Wiktor Śpich, Kamil
Zieliński, trener – Edmund Surdel. Klęczą od lewej: Hubert Kopiński,
Igor Karski, Jakub Kler.

W turnieju uczestniczyły zespoły ze Szczecinka (dwa ze-
społy), Koszalina (dwa zespoły), Pyrzyc – razem 6 zespołów.
Młodzi siatkarze Stoczni zajęli w turnieju 5. miejsce wygry-
wając dwa z pośród pięciu meczy.

Goleniów, 23 maja, „trójki”
dziewcząt – turniej półfinałowy

KS Stocznia Darłowo M&w wystąpiła w składzie: Gietka Aleksandra,
Wójcik Aleksandra, Bagnucka Katarzyna, Jacewicz Karolina, Kaga-
niuk Julia. 

W rozgrywkach brały udział zespoły z: Polic, Gryfic,
Szczecina, Kołobrzegu, Szczecinka, Koszalina i Darłowa ra-
zem 19 zespołów.

Do finału wojewódzkiego awansowało 12 zespołów, w tym
zespół KS Stoczni Darłowo M&W w ww. składzie. Trenerem
dziewcząt jest Artur Miranowicz.
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Zaczęło się od nowych
strojów dla piłkarzy, 

teraz jest zapowiedź dalszej
współpracy.

– Oficjalnie podpisaliśmy umowę 
z Blachotrapez. Po symbolicznym prze-
kazaniu kompletu strojów podczas jed-
nego z meczów, przyszła pora na od-
wiedzenie Blachotrapez Darłowo i pod-
pisanie umowy – zakomunikował
prezes MKS-u, Waldemar Śmigielski. 

Blachotrapez to czołowa firma zaj-
mująca się głównie pokryciami dacho-
wymi i elewacyjnymi. W skład grupy
Blachotrapez wchodzą firmy Krop 
– Systemy Rynnowe – systemy rynno-
we z najdłuższą na rynku gwarancją do
40 lat. Stworzone w oparciu o 50-letnie
doświadczenie firmy Blachotrapez 
i przy wsparciu dekarzy. Systemy foto-
woltaiczne Revolt Energy. Oferuje mo-
duły fotowoltaiczne wyłącznie od reno-
mowanych producentów – liderów 
z wieloletnim stażem.

Nowy sponsor darłoviiPIłKa 
w aKCjI

Piękne strzały, efektowne
dryblingi, sportowa rywali-
zacja, ale przede wszystkim

duża dawka piłkarskich
emocji i dobrej zabawy. 

Tak w skrócie można podsu-
mować trening oraz konkurs
celności strzałów na bramkę

„Piłka w akcji”. 

zajęcia odbyły się pod okiem tre-
nerów Krzysztofa Jasiewicza 

i Artura Maciąga, sędzią główną w kon-
kursie celnościowym była Marietta Cy-
bulska, a całą imprezę koordynował
kierownik Referatu Sportu i Rekreacji
UM Darłowo – Waldemar Śmigielski.

Wygranymi okazali się wszyscy, którzy
w tym dniu pojawili się na Stadionie
Miejskim przy ul. Sportowej, i u któ-
rych triumfował uśmiech na twarzy,
chęć rozwijania swoich piłkarskich
umiejętności, radość z możliwości
spotkania swoich koleżanek i kolegów.

Jednak w konkursie celności strza-
łów do bramki zwycięzca mógł być tyl-
ko jeden. I tak w kategorii zak zwycię-
żył Beniamin Walasek, w kategorii orlik
Jakub Wiśniewski, w kategorii młodzik

Ksawier Masternak. W grupie open,
najstarszej, po dużych emocjach i po
dogrywce numerem 1 okazał się Stani-
sław Rynkowski, który na co dzień re-
prezentuje barwy juniorów starszych
Darłovii Darłowo.

Czempioni otrzymali karty poda-
runkowe do wykorzystania w sklepach
Decathlon, a reszta uczestników słod-
kie upominki. To był naprawdę miły
poniedziałek spędzony na sportowo 
i przy iście wiosennej aurze.

Pandemia zburzyła
rozgrywki IV ligi, więc po
zniesieniu obostrzeń na
boiskach drużyny grają
systemem środa – sobota.
I tak do 30 czerwca.

P
o dobrym, choć przegranym
meczu z Vinetą na Wolinie
(1:2), do Darłowa zjechała eki-

pa Polonii z Płot. Nieco spóźnieni go-
ście (awaria autobusu) dzielnie stawiali
opór Darłovii, ale było to raczej wyni-
kiem lekkiej nerwówki naszego zespo-
łu. Dwie bramki do przerwy pozwoliły
nam uspokoić nerwy i ze spokojem
oczekiwać drugiej połowy spotkania. 
A w tej istniała już tylko jedna drużyna
– Darłovia Darłowo.

Znakomicie funkcjonujące skrzydła,
wielka chęć i zaangażowanie w walkę
do końca dało naszym piłkarzom kolej-
ne 7 goli, ustalając wynik końcowy tego
spotkania na 9:0 (Sawicki x 6, Fastyn 
i Florkiewicz). 

Kolejny, tym razem wyjazdowy mecz,
z niewygodnym Lechem Czaplinek. Nie-
stety, przegraliśmy 0:1. Kilka kontuzji
zrobiło swoje, zdeterminowani Lechici
dali nam radę. Pierwszomajową porażkę
odbiliśmy sobie już 3 maja, a ofiarą coraz
lepiej grającego MKS-u padł Gryf Ka-
mień Pomorski. Już do przerwy gole Ba-
zylego i Florkiewicza ustawiły mecz.
Pierwszy kwadrans drugiej połowy, to
powrót do pierwszych minut meczu 
i wyrównanej gry. W 62. minucie nadzie-
je gościom przywrócił Włodarek. 2:1 wy-
raźnie rozjuszyło naszych piłkarzy. Po
120 sekundach od straconej bramki cel-

nie przymierzył Sawio Sawicki, zaś trzy
minuty potem swoje dołożył Florkie-
wicz. 4:2 i mecz się ponownie wyciszył,
przenosząc w okolice środka boiska.
Groźniej atakował nas zespół, efektem
tego była bramka Wiktora Sawickiego 
w 86. minucie meczu. I tak nasz snajper
Sawio położył pieczątkę na tym zwycię-
skim spotkaniu – pierwszym z serii
trzech meczy u siebie.

Trójmecz w Darłowie
Kolejny mecz i Darłowo odwiedził

Leśnik Manowo. Przegraliśmy tę kon-
frontację 1:2. Mecz bardzo wyrównany,
zdecydowała dyspozycja dnia, a ta była
po stronie gości. Darłowski tryptyk za-
kończyło starcie z zawsze groźnym Me-
chanikiem Bobolice. Darłovia, z nowym
sponsorem i w nowych strojach (na-
reszcie), zaczęła z wysokiego „C”. Już 

w 2. minucie, po składnej i zespołowej
akcji, mieliśmy swoje 1:0. Niemal na-
tychmiast po tym, Mechanicy zrewan-
żowali się nam szybką akcją i, niestety,
wyrównali. Chwila dekoncentracji,
czy... będzie ciężko? Na szczęście, moc-
no zdeterminowani piłkarze naszego
zespołu odpowiedzieli w stylu znamio-
nującym klasę. Ataki, niemal non stop,
dały owoce w postaci trzech kolejnych
goli. Pierwsze trzy kwadranse zakoń-
czyliśmy wynikiem 4:1. Ośmielę się
stwierdzić, że to była najlepsza nasza
połówka, co najmniej w tym roku. Dru-
ga połowa nie była już tak dynamiczna.
Darłowianie, mając kontrolę nad wyda-
rzeniami na boisku i kolejny mecz już
za trzy dni, grali spokojne, ale i tak do-
łożyli kolejne dwa trafienia. 6:1 po go-
lach: Wiktor Sawicki (4), oraz Bazyli 
i Wólko Wólkiewicz.

Rewanż w Szczecinku

I znowu dwa dni przerwy i pojecha-
liśmy do Szczecinka, na mecz z MKP.
Jest 15 maj, a my ciągle pamiętamy po-
rażkę 0:4 na własnym terenie. Czas na
rewanż.

Sobotni pojedynek Darłovii z trzecim
w tabeli MKP Szczecinek i kolejny sukces
Królewskich. I to taki bez wątpliwości 
– wygrał kolektyw, zespół znacznie lep-
szy piłkarsko. Już po 30. minutach me-
czu jego wynik brzmiał 3:0 dla piłkarzy
MKS-u. Zaczęło się już w 2. minucie 
i golu Karola Floro Florkiewicza. Do 30.
minuty trafili jeszcze Bazyli i Wólko
Wólkiewicz. Druga połowa nie zaczęła
się po naszej myśli. Rozdrażnieni piłka-
rze MKP strzelili nam w ciągu 20. minut
2. bramki, i złapali kontakt na 3:2. Wtedy
uruchomił swój strzelecki geniusz Sa-
wiola, czyli Wiktor Sawicki. Wyrzut 
z autu, szybka decyzja i znowu odskaku-
jemy na dwie bramki – 4:2. Darłovia kon-
trolowała sytuację na murawie, gwizdek
końcowy i... mamy udany rewanż, i to na
boisku rywala. Niezwykle cenne, piłkar-
sko i w sferze mentalnej, 3 punkty.

W następną środę graliśmy u siebie, za
to z bardzo mocnym Hutnikiem Szczecin.
Mecz był rywalizacją dwóch dobrych, cie-
kawie grających ekip. Pierwsze trzy
kwadranse to niewielka, ale jednak, do-
minacja naszych piłkarzy. Nie skutkowało
to jednak zdobyczami bramkowymi.

Druga połowa, to wyrównany mecz,
z ciekawymi akcjami obu drużyn. Zna-
komite było tempo, w jakim zespoły po-
wadziły swoją grę. Efekt dla nas przy-
niosło to dopiero w końcówce meczu.
82. minuta, niezawodny Sawicki i pro-
wadzimy 1 : 0. Od tego momentu zrobiło
się jeszcze ciekawiej. Darłovia dążyła do

200 trafień sawickiego
zdobycia kolejnego gola, Hutnicy starali
się wyrwać choćby punkcik. I wyrwali.

Sędzia, w doliczonym czasie gry, dopat-
rzył się faulu z naszej strony, niestety, 
w polu karnym. Dodatkowo ukarał piłka-
rza Darłovii czerwoną kartką za dyskusje.
Nie mam zwyczaju komentować pracy
rozjemcy, więc pozostanę w milczeniu.
Karny i 1:1. Szkoda, bo szczęście było blisko.

Sawicki jak Lewandowski
Przed tym spotkaniem odbyła się

miła uroczystość. Burmistrz Arkadiusz
Klimowicz i prezes MKS, Waldemar
Śmigielski wręczyli Wiktorowi Sawic-
kiemu tablo z koszulką o numerze 200,
za tyle właśnie goli zdobytych w bar-
wach naszego klubu.

Kolejna sobota, 22 maja, to wyjazd do za-
wsze groźnej Regi Trzebiatów. Ostatnie kil-
ka meczów pozwoliło zespołowi Regi awan-
sować na 6. miejsce w tabeli. Zbiegło się to 
z kilkoma nieobecnymi w składzie MKS-u, 
a więc zapowiadał się trudny mecz. Mimo to
nasi piłkarze rozpoczęli ze sporym impe-
tem, dyktując warunki gry. Dało to efekt 
w 23. minucie spotkania, kiedy po bramce
Florkiewicza, objęliśmy zasłużone prowa-
dzenie. Rozdrażniło to jednak gospodarzy, 
a ich ambitne ataki doprowadziły, jeszcze
przed przerwą, do remisu 1:1.

Derbowa rywalizacja o prymat w po-
wiecie sławieńskim, pomiędzy Darłovią
Darłowo, a Wieżą Postomino od kilku
sezonów gwarantuje rywalizację, w któ-
rej brakuje zdecydowanego faworyta.
Podobnie było i tym razem. Stracona
bramka w doliczonym czasie gry ponow-
nie pozbawiła podopiecznych Mateusza
Kaźmierczaka kompletu punktów. 

Passę trzech ligowych remisów Dar-
łowianie przerwali w pojedynku z ostat-
nią drużyną ligi – Spartą Węgorzyno,
której chcieli się zrewanżować za poraż-
kę w rundzie jesiennej (2:4 w Nowogar-
dzie). Mecz zakończył się efektowną wy-
graną gospodarzy 7:0, a Wiktor Sawicki
pulę ligowych trafień powiększył o ko-
lejne 4 gole. Po 36. kolejce Darłovia zaj-
mowała 9. pozycję w tabeli rozgrywek. 

Tak będą wyglądać nowe koszulki zawodników Darłovii Darłowo


