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Podczas sesji, która odbyła
się 25 marca darłowscy radni

jednomyślnie podjęli uchwałę
w sprawie zmiany budżetu

miasta. Dzięki temu możliwe
będzie sfinansowanie budowy

nowej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej

numer 3. Prace mają ruszyć
jeszcze w tym roku.

Budowa zostanie w całości sfi-
nansowana z budżetu Miasta

Darłowo. Planowana wartość in-
westycji to 8,3 mln zł.

Budowa hali zaplanowana została na
2 lata, a jej otwarcie planowane jest na
początku II kwartału 2023 r. – mówi
Bartłomiej Kruk z referatu inwestycji,
odpowiedzialny za prawidłową realiza-
cję procesu wznoszenia i wykończenia
budynku.

Powierzchnia użytkowa parteru bu-
dynku wynosić ma 1294,06 mkw. Na
pierwszym piętrze do użytkowania do-
stępne będzie dodatkowe 405,34 mkw. 
Z istniejącym budynkiem szkoły hala
połączona zostanie przeszklonym łącz-
nikiem – informuje z kolei kierownik
referatu darłowskiego ratusza odpo-
wiadającego za inwestycje – Tomasz
Breszka.

Parter to przede wszystkim główna
arena sali z boiskiem do koszykówki 
o wymiarach 28x15 m, piłki siatkowej 
o wym. 18x9 m, wraz zapleczem 
w postaci pomieszczeń szatni, magazy-
nów, pokoju trenera, recepcji i kotłow-

ni. W celu zwiększenia atrakcyjności
użytkowej budynku na parterze zapro-
jektowano salę wielofunkcyjną o po-
wierzchni ok. 50 mkw. Antresola za-
pewni stałą widownię na 114 miejsc.
Funkcjonalność sali pozwoli dodatkowo
na użycie 6 trybun mobilnych, każda po
minimum 15 miejsc.

Boisko do koszykówki i piłki siatko-
wej otoczone będzie tzw. strefą bezpie-
czeństwa po obwodzie – średnio 2,5 m 
a w miejscu najszerszym nawet 3 m. Po-
wierzchnia sali wynosząca 760,84 mkw.
pozwoli oczywiście również na rozegra-
nie meczu piłki ręcznej. Ze względów
dostępności terenu pod budowę hali,
nie można było zaprojektować tego bo-
iska w pełnym wymiarze, jak pozostałe
wymienione wyżej.

Do wyłożenia nawierzchni sali pla-
nuje się użycie nawierzchni sportowej
– wykładziny PCV z wtopioną siatką 
z włókna szklanego i warstwą pianki
PCV o minimalnej grubości 4,9 mm.
Szczególną uwagę poświęcono również
parametrom odnoszącym się do odbicia
piłki, odporności na poślizg, absorpcji

wstrząsów. W tym zakresie nawierzch-
nia spełniać ma maksymalne dostępne
parametry na rynku dostawców.

Pierwsze piętro przeznaczone bę-
dzie dla pozostałej grupy odbiorców,
którzy wolą mniej kontaktowy sport.
Mowa o uczestnikach zajęć fitness, jogi,
pole dance lub nauki tańca każdej kate-

gorii, nawet breakdance. Do wykorzys-
tania są dwie sale o powierzchni ponad
81 mkw. oraz 103 mkw. z pełnym na-
głośnieniem oraz zapleczem sanitar-
nym i szatniami.

(szersza wizualizacja inwestycji
na str. 3)

Budujemy nową halę
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rafał nagórski
zastĘPca BurMistrza Miasta DarłOwO

O
spotkaniach roboczych mówi się nie-
wiele, ale to było wyjątkowo ważne.
Wciąż aktualny jest temat takiej

przebudowy linii kolejowej Szczecin – Gdańsk,
by pociągi mogły zatrzymywać się w Darłówku
Zachodnim, a więc tuż nad samym morzem. 

W darłowskim ratuszu gościliśmy niedawno
przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych, Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej i firmy projekto-
wej planującej modernizację nadmorskiej linii
kolejowej. Jedno z rozpatrywanych rozwiązań
zakłada, że pociągi dalekobieżne nie będą omija-
ły Darłowa. Dojadą tutaj od strony Słupska ist-
niejącą nitką, a od strony Koszalina zupełnie no-
wym odcinkiem łączącym się z obecną trasą 
w Wiekowicach. Brzmi to dziś dość nieprawdo-
podobnie, ale takie rozwiązania wypracowuje się
podczas długich i żmudnych rozmów, które 
w świetle obowiązujących procedur trwają latami.

Według przedstawionych podczas spotkania
koncepcji, dojazd od istniejącej stacji w Darłowie
w kierunku Darłówka miałby powstać nieko-
niecznie z wykorzystaniem istniejącej bocznicy
kolejowej. Są analizowane inne rozwiązania do-
prowadzające tor niemal na samą plażę. Problem
to istniejące strefy ochrony związane z funkcjo-
nowaniem lotniska i jednostki wojskowej, które
wykluczają budowanie jakichkolwiek obiektów.
Projektanci i przedstawiciele PLK wystąpią więc
o zgodę do Ministerstwa, a te działania wspierać
będzie miasto. Temat odległy, ale niezwykle
ważny. Wyobrażacie sobie Państwo, pendolino
dojeżdżające nad samo morze? Nikogo nie trzeba
przekonywać jaki miałoby to wpływ na rozwój
lokalnej turystyki.

Ze sfery bardzo odległych planów wróćmy do
spraw przyziemnych, ale pozostańmy w tematyce
kolejowej. Dawny dworzec, po tym jak miasto

przejęło go od PKP za długi, zmienił swoje obli-
cze. Dziś to siedziba Darłowskiego Centrum Wo-
lontariatu i Poczekalni Kultury. W rękach PKP
pozostaje wciąż ostatni fragment tego obiektu.
Znajduje się w opłakanym stanie. Miasto wystą-
piło więc do PKP z prośbą o przejęcie ostatniej
części budynku. Oczywiście za darmo, w zamian
na wielotysięczne nakłady, które trzeba ponieść
na remont. Pierwsza odpowiedź zasugerowała, że
zgoda będzie jeśli obiekt będzie służył podróż-
nym. Jesteśmy w stanie pogodzić to z planowaną
tu funkcją kulturalną. Wysłaliśmy więc ponownie
pismo. I od wielu miesięcy żadnej reakcji ze stro-
ny PKP. A obiekt popada w coraz większą ruinę. 

Bez przejęcia go na własność nic nie możemy
tu zrobić. A więc i w kwestii wielomiliardowej in-
westycji związanej z przebudową trasy, i w kwes-
tii zakończenia zagospodarowania obiektów
dworca kolej teraz na ruch ze strony kolei.

Kolej na kolej

Aby jak najlepiej zobrazować
zmiany zapraszamy na szyb-
ką podróż nad Darłowem 

z pomocą drona. Z lotu ptaka najłatwiej
dostrzec wszystkie zmiany.

Zaczynamy od strony zachodniej,
gdzie tuż obok wejścia do portu i pierw-
szego istniejącego już apartamentowca
belgijskiego developera POC Partners
widać potężny plac budowy. Tutaj po-
wstaje apartamentowiec o nazwie Vista
Mar, który będzie środkowym obiektem
kompleksu docelowo składającego się 
z trzech budynków. Prace przebiegają
zgodnie z planem, a nawet z jego lek-
kim wyprzedzeniem. Obecnie trwa be-
tonowanie parkingu podziemnego, 
a inwestor podkreśla, że w rezydencji
znajdzie się 105 lokali mieszkaniowych
o metrażu od 25 do 88 metrów kwadra-
towych. Zaprojektowano ja tak, aby

można było nie tylko cieszyć się nad-
morskim widokiem, ale przede wszyst-
kim komfortowo mieszkać.

Zgodnie z zapowiedziami w budyn-
ku powstanie basen, sauny, spa, klub
malucha oraz studio fitness, kawiarnia
z piekarnią i sale konferencyjno-ban-
kietowe z widokiem na morze. Warto
przypomnieć, że zespół Marina Royale
powstaje na nabrzeżu awanportu, czyli
najdalej ku morzu wysuniętej części
darłowskiego portu. Niespotykana lo-
kalizacja, unikalna w skali kraju. A dla
mieszkańców gwarancja, że w przyszło-
ści nic nie zakłóci widoku z okna i za-
wsze będzie można cieszyć wzrok ciąg-
nącą się po horyzont przestrzenią mo-
rza. Rezydencja Vista Mar będzie stała
przy ogólnodostępnej promenadzie.

Kontynuujemy nasz lot w kierunku
wschodnim, przelatujemy nad kanałem

portowym, apartamentowcem Kropla
Bałtyku obok latarni morskiej. Wkrótce
w tym miejscu rozpocznie się budowa
obiektu, który znajdzie się około 20
metrów od morza.

Dalej lecimy nad dobrze wszystkim
znanym hotelem Apollo zlokalizowa-
nym na samej plaży. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, że miasto zmienia plan
zagospodarowania przestrzennego,
który umożliwi rozbudowę tego cha-
rakterystycznego obiektu.

Kolejne działki między ulicą Słowiań-
ską a plażą wschodnią mają już swoich
właścicieli, rozpoczęcie prac to więc
kwestia czasu. Miasto szacuje, że na tym
odcinku o długości około 700 metrów
powstanie docelowo kilkanaście luksu-
sowych apartamentowców w większości
z pełnym widokiem na morze.

Na końcu tego obszaru, na wysoko-
ści hotelu Jan, już teraz powstają trzy
zupełnie nowe obiekty. Nautic Park (in-
westor: Proxin Investment) to siedmio-
kondygnacyjny budynek tuż przy samej
plaży. Inwestycja oferuje wykończone
„pod klucz” apartamenty dwu- i trzy-
pokojowe, do których przypisany jest
ogródek, balkon lub taras (do 28 m kw.).
Całość dopełni strefa relaksu (sauna
fińska oraz łaźnia parowa), strefa fit-
ness, zewnętrzny basen, wygodne lobby
oraz podziemna hala garażowa i boksy
rowerowe.

Również siedem kondygnacji ma od-
dany już do użytku aparthotel Natural
Baltic (inwestor: Aton Prestige).

Solaris (inwestor: EuroNieruchomo-
ści) to z kolei ośmiokondygnacyjny
apartamentowiec z opasającymi go 
z każdej strony balkonami oraz szeroki-
mi i przestronnymi oknami, mieszczą-

cy 102 lokale. Został tak zaprojektowa-
ny, aby od trzeciej kondygnacji właści-
ciele wielu apartamentów mogli spog-
lądać na Bałtyk.

Dalej w kierunku wschodnim znaj-
dują się tereny tak zwanej „Patelni”,
dobrze znane miłośnikom odbywają-
cych się tutaj do niedawna zlotów po-
jazdów wojskowych. Tylko pozornie
nic tutaj się nie dzieje. W rzeczywisto-
ści część działek znajdujących się na
wzgórzu znalazła już swoich prywat-
nych nabywców. Rozpościera się stąd
przepiękny widok na morze. 
W przyszłości ma powstać tutaj mię-
dzy innymi największy w tej części wy-
brzeża pięciogwiazdkowy hotel. Do-
słownie kilka dni temu miasto roz-
strzygnęło kolejny przetarg na dwie
działki znajdujące się w obrębie tego
wzgórza.

Warto w tym miejscu dodać, że „Pa-
telnia” to nie tylko tereny pod zabudo-

wę turystyczną. W planach jest również
miejsce na publiczny bulwar widokowy.
Każdy będzie mógł z tego miejsca cie-
szyć oko przepięknym widokiem na
Bałtyk. Docelowo ma być to swego ro-
dzaju malutkie nadmorskie miasteczko
na wzgórzu.

W Darłówku buduje się nie tylko 
w pierwszej linii brzegowej. Na ukoń-
czeniu jest kompleks Kropla Bałtyku li-
czący kilkaset mieszkań a znajdujący
się przy ulicy Północnej. Trwa też roz-
budowa drugiego etapu projektu Baltic
Korona w pobliżu mariny jachtowej.

Boom 
inwestycyjny
Jedni rozpoczynają budowę, inni wykańczają
apartamenty gotowe pod klucz, jeszcze inni finalizują
transakcje kupna gruntów, by za chwilę ruszyć 
z pracami. Darłowo to łakomy kąsek dla inwestorów.
Miasto zmienia się z każdym dniem.
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Przy ul. Traugutta
powstanie nowe miejsce
rekreacji i wypoczynku 
z fontanną. I to jeszcze 
w tym roku. 

W
ybudowanie nowoczes-
nej fontanny miejskiej
podniesie atrakcyjność

zagospodarowanego w 2018 r. terenu.
Misa fontanny, z otwartym zbiornikiem
wodnym będzie okrągła, ścianki niecki
wyłożone mają być płytami granitowy-
mi, a całkowita średnica wynosić będzie
4,35 m. Za dostarczanie wrażeń i nieza-

pomnianych chwil odpowiedzialne
będą trzy dysze tryskające na różne 
wysokości o podświetlonych strumie-
niach wody.

Fontanna wybudowana zostanie 
w obrębie parku, w nowym miejscu
przeznaczonym na wypoczynek wzdłuż
głównego ciągu komunikacyjnego. 
Będzie to plac o powierzchni do 160
mkw., o nawierzchni mineralno-ży-
wicznej. W nową aranżację wkompono-
wane zostaną nowoczesne elementy
małej architektury – będą to miejskie
leżanki wykonane z drewna egzotycz-
nego, dające możliwość oddania się cał-
kowitemu relaksowi.

Wniosek aplikacyjny w zakresie in-
westycji złożony został w ramach nabo-

ru wniosków dla realizacji przedsięw-
zięć z zakresu infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej prowadzonego
przez Stowarzyszenie Środkowopo-
morską Grupę Działania.

Rodzinny park rekreacji 

tyle wynosi szacowana
wartość inwestycji, 
wnioskowana kwota 
pomocy z środków Unii
europejskiej to 129 tys. zł.

357tys. złotych

– Planujemy niespodziankę na lato dla dzieci (i nie tylko) na placu zabaw przy ul. trau-
gutta – wyjaśnia radny Mirosław jabłoński, z tajemniczą do niedawna mapą w ręku.

Budowa hali zaplanowana została 
na 2 lata, a jej otwarcie planowane jest

na początku II kwartału 2023 r. – mówi mgr inż. Bartłomiej Kruk z referatu
inwestycji, odpowiedzialny za prawidłową realizację procesu wznoszenia 
i wykończenia budynku.
W pracach projektowych nie zapomniano o architekturze budynku. Elewacja
ścian wykonana zostanie z płyt elewacyjnych podobnych do tych, które 
widzimy na budynku największej galerii handlowej w Słupsku.
O realizacji tej inwestycji jak również szczegółach wykonawczy będziemy
informować Państwa w kolejnych wydawnictwach naszych wiadomości.

INWESTYCJE

Prace na Wyspie Łososiowej po-
trwają do połowy czerwca. Do

wszystkich gości naszego parku zwra-
camy się z ogromną prośbą o zachowa-
nie szczególnej ostrożności w rejonie
prowadzonych prac.

Inwestycja Wód Polskich, realizowa-
na w granicach terenu Wyspy Łososio-
wej, pokazuje pierwsze efekty prac
związanych z uregulowaniem brzegu
rzeki i zabezpieczeniem brzegu Wyspy
przed erozją rzeczną. 

Prace trwają od końca Wyspy Łoso-
siowej – tam pogrążono już część pali,
ułożono materace kamienne, na któ-
rych następnie pod kątem ułożone zo-
staną kosze gabionowe.

Informujemy, że zgodnie z deklara-
cją inwestora, prace na Wyspie zakoń-
czyć się mają w pierwszej połowie
czerwca.

Uwaga! Umacniają brzegi 

Na teren budowy 
zwieziono już sporą część 
materiałów budowlanych 

i rozpoczęto prace przy 
budowie nowego ciągu komu-

nikacyjnego.

Ulica wraz z jezdnią i chodnikiem
będzie miała szerokość 5 met-

rów. Do wszystkich posesji zostaną wy-
konane zjazdy. Zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a także zaleceniami
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, nawierzchnia drogi wykonania zo-
stanie z ekokratek wypełnionych kru-
szywem. 

– Ciąg pieszo-jezdny budowany jest
w nietypowej konstrukcji, a sama na-
wierzchnia różnić się będzie od tych
stosowanych na innych nowopowstają-
cych ulicach. Po wykorytowaniu wyko-
nawca w pierwszych dwóch warstwach
ułożył geowłókninę oraz geosiatkę, na-
stępnie 50 cm warstwę pospółki piasko-

wej i 30 cm warstwę kruszywa. 
Nawierzchnię ciągu stanowić będzie
ekokrata drogowa (komórkowa), która
wypełniona zostanie kruszywem – wy-
jaśnia Tomasz Breszka z Referatu Inte-
gracji Europejskiej i Inwestycji. 

Całość zostanie oświetlona 12 lam-
pami w technologii LED. 

Inwestycja jest kolejnym etapem re-
witalizacji tej części miasta. Wcześniej,
w połowie roku 2018 na terenach zde-
gradowanych powstał rodzinny park
rekreacji, który także w tym roku prze-
żyje modernizację. 

Zadanie będzie sfinansowane ze
środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w ramach wspierania
jednostek samorządu terytorialnego 
w okresie przeciwdziałania COVID-19.
Dokumentacja budowlana sfinansowa-
na została przez miasto.

Prace mają zostać zakończone do 15
września br. Jeśli pogoda będzie sprzy-
jać, to wykonawca robót ma nadzieję na
szybsze ich zakończenie. 

Maszyny na Traugutta 

złotych wynosi wartość
podpisanego kontraktu

405 166,85 
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Przyjaciel 
i przewodnik
Minął ponad rok od śmierci znanego przewodnika. wspominamy jana
Olika, który zmarł 29 stycznia 2020 roku. Dobry. uczynny. usłużny 
kolega i sąsiad. filantrop. Przewodnik. Mój mistrz. Pożegnaliśmy go 
w słoneczny dzień 3 lutego. na wzgórzu kopa. w pobliżu kościoła 
św. gertrudy. czy z tego miejsca nadal będzie opowiadał o pięknie 
pomorskiej ziemi?

Jan Olik urodził się 19 listopada 1947 roku we wsi Lichnowy
koło Chojnic. Jego rodzice pochodzili z Kaszub. Z miejscowości 
o starych rodowodach. Kiedrowice koło Bytowa – wieś taty, Koso-
budy koło Brus – mamy. Obydwa rody należały do szlachty po-
morskiej, dlatego też ich herby rodowe znalazły się na mapie 
z XVII wieku Erharda Lubinusa. Potrafił turystom wskazać na niej
swoje korzenie. Opowiedzieć o etymologii nazwiska rodziców.

Pod koniec ubiegłego wieku zapytałam: – Co Cię przywiodło
nad Wielkie Morze jak mówią Kaszubi o Bałtyku? Usłyszałam, że

do Darłowa po raz
pierwszy przyjechał w
1962 roku z wycieczką
szkolną. Wtedy w Dar-
łowie i Kołobrzegu
pierwszy raz w życiu
zobaczyłeś morze.

W 1965 roku na te-
renie województwa ko-
szalińskiego, w regio-
nie Darłowa, pracował
jako stażysta. Z zawodu
ślusarz. Był monterem
stacji paliwowych. (…)
W Darłowie poznał Da-
nutę. Założył rodzinę.
Tutaj urodziło się
trzech synów i córecz-

ka – Izunia, która zmarła bardzo wcześnie. 
Janku – teraz jesteście razem, w jednym grobie, na którym 

góruje anioł. Uważałeś, że istotą ojcostwa jest dawanie dobrego
przykładu własnym postępowaniem. Pracą. W końcu XX wieku za-
pytałam Cię: Czy Darłowo to już Twoje miejsce na ziemi i co byś
powiedział, gdybyś miał opisać siebie… Odpowiedziałeś: „Darłowo

jest mi bardzo bliskie, przyjacielskie. Żyje tu sporo wspaniałych
ludzi. Z domu rodzinnego wyniosłem duże poczucie patriotyzmu,
miłości ojczyzny i gorliwości chrześcijańskiej. W świątyni czuję
się najlepiej, gdy jestem sam. Nie lubię kołtunerii, dewotyzmu 
i bigoterii. (…) Uważam, że swoje dotychczasowe życie przeżyłem
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, ale ocenę tę winni wy-
stawić współpracujący ze mną przełożeni, podwładni i przyjacie-
le. Lubię działać i być z ludźmi. Moje „szaleństwo” w Polskim To-
warzystwie Turystyczno-Krajoznawczym rozpoczęło się w cza-
sach młodości. Jestem członkiem od 1968 roku”. 

Dodam, że pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału PTTK,
prezesa Wojskowego Koła PTTK „Albatros”. Później był prezesem
Koła Przewodników w Darłowie. Pisał artykuły do „Echa Darłowa”
i „Darłowiaka”. Pracował z przewodnikami przy oznakowaniu
szlaków turystycznych: zielonego do miejscowości Wicie i Dąbek,
oraz łącznikowych – czarnych. Który szlak zawiedzie go do nieba?
Za swoją działalność otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK,
Odznakę za Zasługi Województwa Koszalińskiego, Odznakę za
Rozwój Turystyki Województwa Koszalińskiego, nagrodę Bur-
mistrza Darłowo dla działacza kultury. W sezonie letnim prowa-
dził działalność gospodarczą – Turystyczne Usługi Przewodnic-
kie. Był zapaleńcem. Rzadko dziś się spotyka takich „wariatów”.

Krystyna Różańska

Henryk Grzybak 
– cześć Jego pamięci!
z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej i ciężkiej chorobie 28 lutego roku zmarł, 
w wieku 69 lat, Henryk grzybak, były sekretarz urzędu Miejskiego w Darłowie i zastępca wójta 
w gminie Darłowo.

Henryk Grzybak urodził się 4 lipca 1951 roku 
w Sławnie. Po ukończeniu szkoły średniej w latach
1972-1974 odbył służbę wojskową. Przez pewien czas
pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym w Słowi-
nie. W latach 1975-1979 pracował jako technik ochro-
ny roślin w Państwowym Ośrodku Maszynowym 
w Wiekowie. Następnie w okresie od 5 marca 1979 do
28 lutego 1995 r. był kierownikiem zespołu obiektów
turystycznych w Dąbkach, gdzie awansował na za-
stępcę dyrektora ds. technicznych w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Darłowie. Dalej w latach 1995-1997 był
dyrektorem Zakładu Użyteczności Publicznej w Dar-
łowie należącym do Urzędu Gminy Darłowo.

W okresie od roku 1998 do 2006 pracował w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bratek” w Sianowie będąc
prezesem zarządu. Dalej w roku 2006 założył firmę
„DARHEN Henryk Grzybak” w Słowinie, która zaj-
mowała się spółdzielczością mieszkaniową, realiza-

cją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz uprawą rolną połą-
czoną z chowem i hodowlą zwierząt. 

Od grudnia 2006 do października 2012 jako doświadczony samorządowiec został sekreta-
rzem Urząd Miasta w Darłowie, skąd odszedł na rentę z powodów zdrowotnych. 

Henryk Grzybak studia na wydziale administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poz-
naniu ukończył zaocznie w roku 1984. Mając wieloletnie doświadczenie administracyjne 
w roku 1990 został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Darłowo. Po oddziele-
niu się Gminy od Miasta Darłowa w okresie od połowy 1991 do 1997 pełnił funkcję zastępcy wój-
ta Gminy Darłowo. Był radnym Gminy Darłowo w I i II kadencji (1990-1998). Pozostawił w nie-
utulonym smutku żonę i dwoje dzieci. 

Msza święta za zmarłego odbyła się 5 marca o godzinie 12 w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Słowinie. Po niej nastąpiło złożenie ciała na cmentarzu w Słowienie.

Burmistrz Miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Darło-
wie Czesław Woźniak składają rodzinie i bliskim najszczersze wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu.

Cześć jeGO pamięCi!

Żegnamy 
Ewę Kołtuniak
24 marca odeszła od nas, w wieku 74 lat, ewa kołtuniak – wieloletnia dyrektor szkoły, radna rady Miej-
skiej i zastępca naczelnika miasta i gminy Darłowo. Opuściła nas wyjątkowy pedagog i samorządowiec
oddany społeczeństwu.

Ewa Kołtuniak urodziła się 25 grudnia 1947 roku
we Wrześni. Studia Pedagogiczne ukończyła 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Przez
większość swego życia była związana ze Szkołą Pod-
stawową w Darłówku. Pani Ewa to osoba z wielolet-
nim doświadczeniem pedagogicznym, oddany nau-
czyciel i społecznik, poświęcający swój czas dla dobra
dzieci i społeczeństwa miasta. Była serdeczną wy-
chowawczynią wielu pokoleń darłowiaków.

W latach 1990 – 1996 kierowała Szkołą Podstawo-
wą w Darłówku. W dużej części to dzięki jej pracy 
i zaangażowaniu ta wyjątkowa placówka oświatowa
szybciej się rozwijała. Pani Ewa wychodziła z wielo-
ma inicjatywami, które służyły nie tylko samym
uczniom i szkole, ale też całemu miastu. Silnie
wspierała Dziecięcy Zespół Estradowy „DIOMEDEO”,
który odnosił wiele sukcesów w kraju i poza granica-
mi.

W drugiej połowie lat 70. i w pierwszej lat 80. ubiegłego wieku z wielkim zaangażowaniem,
jako zastępca komendanta Hufca ZHP w Darłowie, wypełniała słowa harcerskiego przyrzecze-
nia – służby Polsce i bliźnim, wychowując kolejne pokolenia zuchów, harcerzy i instruktorów.
Harcmistrz Ewa Kołtuniak w roku 2000 była współzałożycielką Darłowskiego Harcerskiego
Kręgu Seniora.

W latach 1988 - 1990 pełniła funkcję zastępcy naczelnika Miasta i Gminy Darłowo. 
Ewa Kołtuniak była cenionym samorządowcem. W latach 1998 – 2002 była radną i przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej. Udzielała się również w pracach Rady Osied-
la. W swoim życiu kierowała się dewizą „Nie myśl, czego dokonałeś – pomyśl, co masz do
zrobienia”.

Burmistrz Miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Woźniak składają rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz słowa otuchy 
i wsparcia.

Cześć jej pamięCi!

Msza za duszę zmarłej i odprowadzenie ciała odbyło się w kościele Mariackim 29 marca.

Odszedł 
na wieczną wachtę
w sobotę, 20 lutego 2021 roku, przegrał walkę z wirusem cOViD-19
komandor w stanie spoczynku reginard jeliński. to niepowetowana
strata dla miasta Darłowa.

Reginard Hubert Jeliński urodził się w Tczewie, w roku 1957. 
Po ukończeniu szkoły średniej w latach 1976-1980 studiował na
Wyższej Szkole Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Ukoń-
czył je w stopniu licencjata.

1 września 1980 r. rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej. 
Do roku 1991 był szefem zaopatrzenia żywnościowego w 14. Skład-

nicy Marynarki Wojen-
nej w Ustce. W latach
1991-1995 pełnił służbę
w 40. Eskadrze Śmig-
łowców Zwalczania
Okrętów Podwodnych 
i Ratownictwa, będąc
zastępcą dowódcy 
grupy zabezpieczenia 
w Darłowie. Od 1 lipca
1995 do marca 2000
roku był szefem 4. ba-
talionu zabezpieczenia
w Darłowie, a następ-
nie dowódcą 5. batalio-
nu zabezpieczenia. 
Z dniem 1 stycznia

2003 roku objął dowództwo 44. Bazy Lotniczej Marynarki Wojen-
nej funkcjonującej na lotniskach w Siemierowicach i w Darłowie.
Dowodził nią do 31 stycznia 2007 roku.

Komandor Reginard Jeliński całe życie związał z Marynarką
Wojenną i morzem. Służbę w MW traktował jako powołanie. Pełnił
ją sumiennie i wzorowo, o czym świadczyły awanse, wyróżnienia 
i odznaczenia oraz bardzo dobra opinia przedstawicieli wojsk
NATO za wdrożenie natowskich standardów.

Odznaczający się wysoką kulturą osobistą komandor Jeliński
pomimo podjętej w 2007 roku decyzji o zakończeniu zawodowej
służby wojskowej cały czas pozostawał blisko spraw Marynarki
Wojennej i morza. Po wieloletniej służbie poświęcił się swoim
pasjom, marynistycznemu malarstwu i wędkarstwu.

Uroczystości pogrzebowe, w honorowej asyście Marynarki
Wojennej, odbyły się 4 marca w kościele Mariackim w Darłowie 
i na cmentarzu św. Gertrudy.
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Miasto Darłowo (na podstawie decyzji
wojewody) zapewnia dojazd na szczepienie
dla mieszkańców z orzeczeniem o niepełnos-
prawności w stopniu znacznym (kod R lub
N lub odpowiednio I grupa z w/w schorze-
niami) oraz dla osób, które z uwagi na inną
niepełnosprawność ruchową lub trudności,
mają uzasadnione problemy z dotarciem do
punktu szczepień. 

W tej sprawie można się kontaktować
pod specjalnym numerem telefonu 881 567
764, od poniedziałku do piątku w godzinach
8-15 (czyli w godzinach pracy Urzędu).

Do tej pory odbyło się 37 wyjazdów:
23 wyjazdy do Przychodni w Darłowie

(Punkt Szczepień),
6 wyjazdów do Szpitala Powiatowego

w Sławnie (Punkt Szczepień),

2 wyjazdów do Przychodni Pieńkowo
– Punkt Szczepień,

2 wyjazdów do Przychodni Medyk 
w Sławnie – Punkt Szczepień,

4 wyjazdów do Punktu Szczepień 
w DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach,

Wyjazdy są zarówno na 1. jak i 2. dawkę
szczepienia.

Łącznie skorzystało: 21 osób
Dr Joanny Węgrzyn z NZOZ Darłowo

zapelowała do wszystkich pacjentów o wy-
rozumiałość, ponieważ sytuacja jest ciężka
w związku z tym, że szczepionki potrafią
przychodzić do punktu szczepień nawet z kil-
kutygodniowym opóźnieniem.

Szczegóły nt. o rejestracji na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

pomagamy niepełnosprawnym
dotrzeć na szczepienia

sytuacja epidemiczna nie pozwala nam
jeszcze na wyczekiwany powrót do nor-
malności, jednak prowadzona akcja
szczepień budzi nadzieje, że będą to
ostatnie święta spędzone w surowym
reżimie sanitarnym, o zachowanie któ-
rego – w trosce o zdrowie swoje i innych
– podczas tegorocznych Świąt wielka-
nocnych apelujemy.

Aktualny wykaz
obostrzeń
Od 27 marca, do co najmniej 9

kwietnia, polski rząd zarządził dodat-
kowe obostrzenia mające na celu ogra-
niczenie transmisji koronawirusa
SARS-CoV-2. W tym czasie swoją dzia-
łalność musiały zawiesić:

• hotele (wyjątkiem są m.in. hotele
robotnicze, a także noclegi świad-
czone w ramach podróży służbo-
wych);

• galerie handlowe – z wyjątkiem

m.in.: sklepów spożywczych, aptek
i drogerii;

• teatry, muzea, galerie sztuki;
• kina;
• baseny (wyjątkiem są baseny 

w podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą i dla członków
kadry narodowej);

• restauracje (które mogą świadczyć
swoje usługi jedynie na wynos lub
z dowozem);

• sauny, solaria, łaźnie tureckie,
salony odchudzające, kasyna;

• kluby fitness i siłownie;
• obiekty sportowe (mogą działać

wyłącznie na potrzeby sportu za-
wodowego i bez udziału publicz-
ności);

• salony fryzjerskie, urody i kos-
metyczne;

• żłobki i przedszkola;
• szkoły i uczelnie (nauka odbywa

się wyłącznie w trybie zdalnym);
• wielkopowierzchniowe sklepy

meblowe i budowlane o po-
wierzchni powyżej 2 000 mkw.;

Oprócz tego w placówkach handlo-
wych, na targu lub poczcie obowiązują
nowe limity osób: 

• 1 osoba na 15 mkw. – w sklepach do
100 m2,

• 1 osoba na 20 mkw. – w sklepach
powyżej 100 mkw.

Od 27 marca w miejscach kultu reli-
gijnego obowiązuje nowy limit osób 
– na 1 osobę będzie musiało przypadać
20 m2. 

Bez zmian pozostaje obowiązek za-
krywania ust i nosa oraz zachowywanie
1,5 m odległości od innych osób.

Wielkanoc spędźmy odpowiedzialnie

Nie wahaj się! zaszczep się!
Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden 
z najważniejszych elementów, dzięki któremu
możemy powstrzymać epidemię.

Od jakiegoś czasu w Darłowie
przy al. Wojska Polskiego 68/1

(przy moście) funkcjonuje sklep me-
dyczny „Zdrowie”, oferujący mieszkań-
com naszego miasta bogatą ofertę za-
kupową. 

To m.in. tam od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00-17:00 zakupimy
sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, wy-
roby ortopedyczne, środki pomocnicze,
odzież i obuwie medyczne (w tym ma-
ski ochronne z filtrami najwyższej kla-
sy i certyfikacji). W punkcie udzielane
są także fachowe konsultacje i porady.

Zainteresowanych działalnością
sklepu i szczegółami dot. oferowanego
asortymentu odsyłamy pod numer tele-
fonu: 511 423 582.

sklep 
medyczny 
pomocny
mieszkańcom

Zarejestruj się na bezpłatne szcze-
pienie przez dedykowaną infolinię: 989,
Internetowe Konto Pacjenta (www.pa-
cjent.gov.pl), u lekarza POZ lub SMS na
numer 664 908 556 o treści: Szczepimy-
Sie (automatyczny system kieruje krok
po kroku).

Szczegóły o rejestracji na stronie:
www.gov.pl/web/szczepimysie, a także
na www.koronawirus.darlowo.pl. 

Najbliższe punkty 
szczepień:

• Przychodna Rodzinna (Spółka Le-
karska Dec i Partnerzy) – Darłowo,
ul. M. C. Skłodowskiej 32, tel. 94
314 47 33;

• Szpital Powiatowy Sławno, Punkt
Szczepień – Sławno, ul. I Pułku
Ułanów 9, tel. 59 810 63 30;

• Gabinet diagnostyczno-Zabiego-
wy – Sławno, ul. Basztowa 23, tel.
59 810 62 32;

• Gabinet Diagnostyczno-Zabiego-
wy – Sławno, ul. Chełmońskiego
6B, tel. 59 810 38 34;

• Punkt szczepień – Sławno, ul. Ko-
szalińska 4, tel. 59 844 56 20;

• Gabinet diagnostyczno-zabiego-
wy – Malechowo 21, tel. 94 318 42
09; 

• Panorama Morska – Haratyk Le-
szek – Pieńkowo 73, tel. 506 477
647;

• Punkt Szczepień – Sianów, ul. Sło-
wackiego 1, tel. 94 347 32 62;

• Punkt Szczepień DUKAT MEDI-
CAL SPA – Dąbki, Wydmowa 9, tel.
664 707 088.
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skromna klasyka, 
czyli czysto i schludnie 

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA

KINO 
(NIE)POWróCIłO 
Po kolejnych, 92 dniach przymusowego

postoju od 12 lutego do łask powróciło Kino
Bajka. Jako pierwszy, na dużym ekranie za-
prezentowany przedpremierowy pokaz filmu
pt.: „Na rauszu” w reż. Thomasa Vinterberga
z udziałem popularnego Madsa Mikkelsena. 

Wierząc, że pandemia po raz kolejny
nas nie zamknie zapraszaliśmy w kwietniu
na m.in. takie filmy jak: Za niebieskimi
drzwiami, Na rauszu, Jak najdalej stąd, Każdy

ma swoje lato, Magiczne muzeum, Nomad-
land, Godzilla vs Kong, Wolka. Niestety, przy-
najmniej pierwszej dekadzie kwietnia będzie
to niemożliwe… 

BYłA ZImA – BYł 
ZImOWY PArK ZABAW

Tegoroczna zima pozwoliła nam cieszyć
się jej urokami. Był zarówno śnieg jak i mróz.
Przez ponad miesiąc (styczeń/luty) na Wy-
spie Łososiowej funkcjonował Zimowy Plac
Zabaw, który dla mieszkańców Darłowa
przygotował Darłowski Ośrodek Kultury przy
wsparciu i pomocy MPGK Darłowo. 

Nowy system sprzedaży 
i rezerwacji euroBilet 
Wraz z powrotem działalności kinowej – pojawił się nowy
system sprzedaży i rezerwacji biletów EuroBilet w Kinie Bajka.

EuroBilet to w tej chwili największy i najlepszy dostępny w kraju system sprze-
daży biletów i kontroli dostępu dla kin, dużych multipleksów oraz mniejszych kin
studyjnych. Dedykowany jest takim sektorom jak kultura, rozrywka i sport. Przede
wszystkim system ten ułatwia pracę obsłudze kina poprzez mocno rozbudowany
dział raportowania. Jeśli chodzi o samych Klientów – mamy nadzieję, że usprawniliśmy
i ułatwiliśmy proces zakupu biletów online. Zapraszamy do korzystania z naszych
usług – www.kino.darlowo.pl

PrOgraM 
SPOłeCZNIk 
ZaPraSZa
Od 1 do 22 kwietnia odbędzie się

drugi nabór na działania 
w 2021 r. w programie Społecznik na
lata 2019-2021.

Nabór dotyczy I filaru – Mikrodota-
cje, gdzie dotacja na działania lokalne
wynosi do 4 tys. zł, a także II filaru –
Regionalne Inicjatywy Obywatelskie,
gdzie dotacja na działania o zasięgu po-
wiatowym i regionalnym może wynosić
do 10 tys. zł.

Dofinansowane działania będą reali-
zowane w terminie od 1 lipca do 6 grud-
nia 2021 r. Wkład własny finansowy nie
jest wymagany, natomiast konieczne
jest zapewnienie wkładu własnego oso-
bowego.

Więcej informacji na: 
https://spolecznik.karrsa.eu/

Zupełnie nowa trasa rowerowa
między Darłowem a Darłów-

kiem Zachodnim to jeden z projektów,
które miasto chce sfinansować z no-
wych funduszy Unii Europejskiej. 

Ma być to 500-metrowa droga
wzdłuż „dzikiego” brzegu kanału porto-
wego. Miejsce dziś piękne, ale nieza-
gospodarowane, w przyszłości ma stać
się alejką dla pieszych i rowerzystów 
z mostkiem poprowadzonym nad rzeką
Grabową, przy jej ujściu do Wieprzy.
Połączy nowy basen rybacki (marinę) 
z istniejącą drogą rowerową przy porcie
handlowym. Będzie to alternatywa dla
dużo mniej bezpiecznej i mniej urokli-
wej trasy rowerowej poprowadzonej
poboczem ulicy Lotników Morskich. 
W tegorocznym budżecie Darłowa zare-
zerwowano pieniądze na zaprojektowa-
nie nowej ścieżki.

Wszystko o gospodarce odpadami 

Nowa strona internetowa

19 lutego dyrektor Darłow-
skiego Ośrodka Kultury 
im. Leopolda Tyrmanda 

– Magda Burduk przekazała
na ręce kierownika 

Waldemara Wieczorka (MOPS
Darłowo) klucze do pomiesz-

czenia o powierzchni blisko 
25 mkw. 

Wnętrze to zostało poddane
małemu liftingowi i nabrało

nowego blasku. Działanie to było możli-
we i zostało wykonane poniekąd przy
tzw. okazji remontu i modernizacji ja-
kie prowadzony jest w filii Darłowskie-
go Ośrodka Kultury w Domu Kultury
SKŁO44 przy ul. M.C. Skłodowskiej 
w Darłowie. W ramach dotacji celowej
jaką DOK Darłowo otrzymało od Miasta
Darłowo już wkrótce powstanie zupeł-
nie nowa i niezależna Pracownia Cera-
miczna z własnym piecem do wypału 
– przypomina Magda Burduk. 

Dostrzegając potrzeby niedawno po-
wstałego Klubu Seniora „Seniorze Trzy-
maj Formę”, który administrowany jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej chcieliśmy dopomóc tej jakże waż-

nej w naszym mieście instytucji a nade
wszystko polepszyć komfort jej uczest-
ników, czyli darłowskim seniorom 
– członkom Klubu. 

Przekazane w użytkowanie po-
mieszczenie zwiększa nie tylko po-
wierzchnie i możliwości działania na
rzecz osób w wieku senioralnym, ale
także stwarza możliwości do podjęcia
zupełnie nowej i innej aktywności spo-
łecznej, co mamy nadzieję zaowocuje 

i rozwinie nasz Klub, czego podczas ofi-
cjalnego przekazania tego pomieszcze-
nia pracownikom MOPS i darłowskim
Seniorom życzył obecny w SKŁO44 za-
stępca burmistrza Darłowa – Rafał Na-
górski i Magda Burduk. 

Dopowiadamy: Remont pomieszcze-
nia został wykonany w niełatwym dla
kultury czasie zamrożenia, ze środków
własnych DOK i przy umiejętnościach 
i możliwościach jego pracowników. 

Z ukłonem dla seniorów
Zrobiliśmy to już jakiś czas temu,

w czasach zamrożenia kultury, 
z własnych środków i przy wykorzysta-
niu umiejętności naszego zespołu. Mowa
o małym, aczkolwiek sporo wnoszącym
remoncie naszych garderób, które znaj-
dują się po obu stronach sceny Kina Baj-
ka. Każda z nich liczy około 10 mkw. 
i każda miała okazję już gościć nietuzin-
kowych artystów, takich jak m.in. Hanka
Bielicka, Krystyna Janda, Agata Passent,
Hanna Banaszak i wiele, wiele innych. 

W ramach prac remontowych uzu-
pełniono ubytki ścian, uszkodzone ka-
setony sufitowe, odmalowano sufity,

ściany i podłogi wraz ze schodami. Za-
kupiono także nową wykładzinę, nie-
zbędne wyposażenie, zainstalowano
lustra, oświetlenie.

Małe a cieszy i mamy nadzieję, że bę-
dzie spełniało wymogi riderów technicz-
nych naszych wydarzeń. Co najważniej-
sze – niech podniesie naszą jakość i słu-
ży zarówno mieszkańcom miasta jak 
i podejmowanym przez nas gościom.

Remont wykonano ze środków włas-
nych, w czasie wykluczenia życia kultu-
ralnego przez COVID 19, przy umiejęt-
nościach i możliwościach stałej kadry
DOK DARŁOWO. 

Na naszym portalu interneto-
wym www.darlowo.pl 

w zakładce „Dla mieszkańca”, od 6
kwietnia, udostępnimy Państwu stro-
nę Gospodarka Odpadami.

Oprócz ogólnej charakterystyki sys-
temu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi obowiązującego na terenie
Darłowa, znajdować się tam będzie
między innymi: 

• harmonogram odbioru odpadów, 
• informacje dotyczące PSZOK, 
• obowiązujące podstawy prawne

oraz przydatne druki do pobrania. 
Jednym z głównych narzędzi jest

wyszukiwarka odpowiadająca na pyta-
nie „Gdzie wyrzucić?”. Wpisując nazwę

przedmiotu do wyrzucenia uzyskamy
odpowiedź, do którego worka należy go
wyrzucić. W następnej kolejności stro-
na zostanie rozbudowana o funkcję
zgłaszania adresu nieruchomości, 
z której mają zostać odebrane odpady
wielkogabarytowe. 

Udostępniane będą również infor-
macje o zbliżających się kampaniach
edukacyjnych czy zmianach harmono-
gramu odbioru odpadów. Wskażemy
także najczęściej pojawiąjące się ewi-
dentne przykłady złego segregowania
oraz wyjaśnimy jaki ma to wpływ na
cały system gospodarki odpadami.

Zapraszamy do korzystania.

plan na ścieżkę rowerową
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Biblioteka to nie tylko wypoży-
czalnia, ale także nowoczesne

centrum kultury – tak wynika z kon-
sultacji przeprowadzonych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ag-
nieszki Osieckiej w Darłowie z czytel-
nikami. 

Wyniki konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Darłowa, dotyczącymi
funkcjonalności nowej biblioteki miej-
skiej, spotkały się z pozytywnym odze-
wem użytkowników i sympatyków bib-
lioteki. Potwierdziły słuszność projektu
zakładającego podniesienie jej atrak-
cyjności poprzez jej unowocześnienie 
i stworzenie atrakcyjnego miejsca spę-
dzania czasu dla mieszkańców naszego
miasta. Konsultacje pokazały, w jakich

obszarach działalności skupiają się
oczekiwania użytkowników.

Ankietowani chcą, aby biblioteka 
– oprócz spełniania swoich podstawo-
wych zadań – była także miejscem
gdzie można skorzystać z nowych tech-
nologii, miejscem spotkań, ośrodkiem
lokalnych wydarzeń kulturalnych,
gdzie można obejrzeć film, rozwijać
swoje zainteresowania np. w studiu na-
grań czy oddać się cichej lekturze w sali
regionalnej.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział 
w konsultacjach zaproponowali, żeby 
w budynku biblioteki znalazła kawia-
renka, a w otoczeniu nowego budynku
biblioteki miałaby pojawić się niewielka
scena oraz park naukowy.

Nowe oczekiwania 
czytelników

Miejska Biblioteka Publiczna im. A.
Osieckiej w Darłowie od 22 marca 2021 r.
umożliwia Czytelnikom dostęp do cyfrowej
wypożyczalni Legimi.

Platforma ta oferuje możliwość wy-
pożyczania e-booków, z których korzystać
można na komputerze, smartfonie, tab-

lecie lub czytniku. W ramach e-usług ofe-
rujemy bezpłatny dostęp do ponad sześć-
dziesięciu tysięcy książek. Przyjdź ze
swoją kartą biblioteczną do biblioteki przy
ulicy Wieniawskiego 19 C, odbierz kod 
i rozkoszuj się czytaniem. Bez żadnych
opłat.

Jak otrzymać dostęp do e-książek?
1. Wpisz otrzymany unikatowy kod

na stronie: https://www.legimi.pl/slawien-
skieczyta/

2. Załóż darmowe konto Legimi.
3. Pobierz bezpłatną aplikację Legimi

dostępną na Android, iOS lub wybrane 
e-czytniki.

4. Pobieraj i czytaj e-booki.
UWAGA! Pobrany przez Czytelnika

kod musi być aktywowany w miesiącu, w
którym został pobrany. Liczba dostępnych
kodów jest ograniczona.

e-książka w ofercie 
jeśli czytanie książek na urządzeniach elektronicznych sprawia ci przyjemność,

to z pewnością Legimi jest usługą dla ciebie. 

Przy Rynku Miejskim 
stanęła tablica upamiętniająca

ponad 75 lat posługi 
oo. franciszkanów na ziemi

Darłowskiej. 

Przypomnijmy, że franciszkanie
to katolicka wspólnota zakonna

założona w 1209 roku przez św. Fran-
ciszka z Asyżu. W roku 1945 rozpoczęła
się historia zgromadzenia w Darłowie
wraz z przybyciem do miasta ojca Da-
miana Tynieckiego.

Przytoczone powyżej wydarzenia
sprzed 76 lat, jak i dalsze perypetie oo.
Franciszkanów z Darłowa zostały fak-
tograficznie opisane i opatrzone archi-
walnymi fotografiami sprzed lat.

Tablica ustawiona została na lewo od
frontu darłowskiego ratusza, przed Ko-
ściołem Mariackim. 

Polecamy uwadze!

Przy rynku stanęła tablica o ojcach franciszkanach
W popularne o tej porze roku „wio-

senne porządki” z pewnością wpisze się
nowy element na Twoim rowerze/skuterze/
rowerze i każdym innym miejscu! 

Biuro Promocji Miasta i Komunikacji
Społecznej UM poleca wszystkim zaintere-
sowanym naklejki z serii „lubiędarłowo”,

które bezpłatnie są do nabycia w darłowskich
stacjach kontroli pojazdów, filii Starostwa
Powiatowego przy ul. Wenedów, w ratuszu,
a także innych punktach usługowych w mie-
ście, o których informujemy na naszym pro-
filu na Facebooku – www.facebook.com/dar-
lowo.

Uczuciowa naklejka

Na podstawie obowiązujących
przepisów (par. 9. ust. 23 Roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2021 r.) oraz rekomendacji
Biblioteki Narodowej, Miejska Biblio-
teka Publiczna im. A. Osieckiej oraz fi-
lia biblioteki w Darłówku od 22 marca
2021 r. będą otwarte zgodnie z ograni-
czeniami w zakresie obsługi z zacho-
waniem zasad reżimu sanitarnego 
i zapewnieniem bezpieczeństwa. 

Zasady funkcjonowania
biblioteki:

• można wypożyczać i zwracać zbio-
ry, czytelnicy mogą pojedynczo
wchodzić do wypożyczalni dla
dzieci i do wypożyczalni dla doro-
słych,

• czytelnia pozostaje zamknięta,
• nie będą udostępnione stanowiska

komputerowe,

• osoby oczekujące na obsługę po-
zostają na zewnątrz biblioteki 
z zachowaniem bezpiecznej odle-
głości w kolejce.

Ponadto, czytelnicy korzystający 
z biblioteki zobowiązani są do:

• noszenia maseczek i rękawiczek,
• dezynfekcji rąk w miejscu do tego

wyznaczonym,

• zachowania 2 m odstępu pomiędzy
osobami, 

Informujemy, że zwracane zbiory
poddawane są kwarantannie, co gwa-
rantuje bezpieczeństwo wypożycza-
nych zbiorów. Biblioteka dołoży wszel-
kich starań, aby korzystanie z usług
biblioteki w tym wyjątkowym czasie
przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

Biblioteka pozostaje otwarta

praca dla ratowników wodnych
Burmistrz Miasta Darłowo

OGłaSza NaBóR na stano-
wisko ratownika wodnego 

na kąpieliskach nadmorskich
w Darłowie.  

Praca na umowę zlecenie w okresie
od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 

Zapewniamy:
• zakwaterowanie dla osób spoza

gminy i miasta Darłowo,
• codziennie ciepły posiłek lub ek-

wiwalent pieniężny,
• wynagrodzenie: od 4.540,00 zł/m-c

netto

Wymagane dokumenty:
• podanie o pracę oraz CV (wraz 

z oświadczeniem kandydata o wy-

rażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla celów re-
krutacyjnych),

• kopia zaświadczenia o ukończeniu
i złożeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym szkolenia ratowni-
ków wodnych, 

• kopia zaświadczenia o ukończeniu
kursu i złożeniu egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy
i uzyskaniu tytułu ratownika,

• kopia legitymacji członkowskiej
potwierdzająca przynależność lub
dokument potwierdzający człon-
kostwo w podmiocie uprawnionym
do wykonywania ratownictwa
wodnego,

• kopia dokumentów potwierdzają-
ca posiadane doświadczenie
w wykonywaniu i pełnieniu obo-

wiązków ratownika wodnego na
akwenie otwartym,

• kopia dokumentów potwierdzają-
ca posiadane uprawnienia przy-
datne w ratownictwie wodnym. 

Dodatkowym atutem kandydatów
będzie doświadczenie w wykonywaniu 
i pełnieniu obowiązków ratownika
wodnego na kąpieliskach nadmorskich.

Termin i miejsce składania doku-
mentów: Dokumenty należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Refe-
rat Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 1 
lub drogą elektroniczną na adres:
w.smigielski@darlowo.pl do dnia 15
maja 2021 r.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają
osoby deklarujące chęć zatrudnienia na
cały sezon.
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Od 1 kwietnia 
do 30 czerwca 2021 r. Główny

Urząd Statystyczny przepro-
wadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są: mieszkańcy

Polski (zarówno Polacy, jak i cudzo-
ziemcy), stali mieszkańcy Polski prze-
bywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samo-
spis internetowy. Wejdź na stronę

GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz
spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić
we własnym zakresie, odwiedź naj-
bliższy urząd gminy. Na czas trwania
spisu urzędy gmin przygotowały spe-
cjalne miejsca, gdzie wykonasz samo-
spis. 

Nie możesz wykonać samospisu in-
ternetowego? Zadzwoń na infolinię: 
22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet
ani przez telefon, skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz telefonicznie lub
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań 

w 2021 r. nie możesz odmówić mu prze-
kazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obo-
wiązkowy – tak stanowi ustawa spiso-
wa. Odmowa udziału w spisie powszech-
nym grozi karą grzywny na podstawie
art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bez-
pieczne, ponieważ chroni je tajemnica
statystyczna. Pracownicy statystyki
publicznej są zobowiązani do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy 
w spisie? Zapoznać się z ustawą spiso-
wą? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź
na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Liczymy się dla polski

Wieści z portu

Pracowity okres 
Wielu nam wydaje się, że okres

zimowy czy wczesnowiosen-
ny, to w porcie okres flauty. Nic bar-
dziej błędnego. Można zaryzykować
tezę, że ostatni dzień wakacji, aż do
pierwszych dni lata, to okres bardzo
intensywnej pracy.

Ale zanim o nas, nieco statystyki
przeładunkowej. W styczniu tego roku
firmy obsługujące przeładunki zanoto-
wały wizytę 6 statków, z których podję-
to 5 244 tony różnych ładunków, a zała-
dowano na nie ton 5 033. Sumując daje
to liczbę 10 277 przeładowanych ton. 
W lutym było tego jeszcze więcej – z 11
jednostek wyładowano 10 317 ton, zała-
dowując na nie 9 144 tony. Daje to
wzrost przeładunków do 19 461 ton (...).
Tyle o przeładunkowej roli portu. Teraz
o tym jak przygotowujemy się do sezo-
nu 2021.

Już od września zaczęliśmy naprawę
naszego Nabrzeża Łebskiego (okolice
mostu), ponieważ było zapadnięte 
i zniszczone, co wymagało sporego na-
kładu pracy. Uzupełniania szczelin i po-

wierzchni dokonaliśmy m.in. na na-
brzeżach: Kołobrzeskim, Warsztato-
wym, Rybackim, a także Koszalińskim 
i Słupskim. Wszystkie w ścisłej współ-
pracy z UM Darłowo. Podobnie było 
z nabrzeżami w naszym zarządzie, czy-
li: Usteckim, WOP, Zachodnim, Dorszo-
wym. Pozostałe są w użyczeniu na rzecz
Urzędu Morskiego w Szczecinie. Te
użyczenia kończą się w kwietniu tego
roku.

Na koniec kilka słów o naszej pereł-
ce, czyli Marinie Darłowo. Tu prace re-
montowe, pielęgnacyjne i konserwacyj-
ne trwają praktycznie non stop. Nasza
Marina jest coraz tłumniej odwiedzana
przez brać żeglarską, nie tylko z Polski.
O swej fascynacji naszym małym, ro-
dzinnym portem mówią wiele. Pamięta-
ją naszą gościnność, piszą do nas i o nas
bardzo ciepło. To buduje wspólną więź,
a nam daje kopa do intensywnej pracy.

Mamy nadzieję, że wzorem choćby
roku ubiegłego pandemia odpuści i nasi
goście znowu tłumnie odwiedzą Port
Darłowo, Marinę i Miasto Darłowo.

Nie daj się oszukać!
Powraca temat wyłudzeń pieniędzy metodą na tzw. wnuczka czy „policjanta”.

W Darłowie doszło do kolejnych prób wyłudzeń. Na szczęście oszustom się nie udało.
Policja przestrzega mieszkańców. W oficjalnym komunikacie czytamy:
Uwaga! Drodzy mieszkańcy!
Przestrzegamy przed oszustami, którzy dzwonią na numery stacjonarne i podają

się za członków rodziny. Informują, że mieli wypadek drogowy i pilnie potrzebują pie-
niędzy, a policja ich nie zwolni, dopóki nie wpłacą określonej kwoty. Bądźcie czujni!
Jeśli otrzymacie taki telefon zadzwońcie do członków Waszej rodziny i potwierdźcie
informacje. O próbie wyłudzenia powiadomcie niezwłocznie policję (tel. 112).

7 marca w Darłowie, jak co
roku, obchodzono Dzień Pio-

niera ziemi Darłowskiej.

Ogodzinie 15 miała miejsca pre-
miera okolicznościowego filmu

dokumentalnego „Darłowo Pionierów”.
To dokument, który powstał właśnie 
z myślą o nich i przywołuje wspomnie-
nia wydarzeń sprzed 76 lat, kiedy do
miasta wkroczyły wojska sowieckie. Ar-
mia Czerwona z udziałem Wojska Pol-
skiego zdobyła miasto prawie bez walki.
Dla jednych, takich jak przymusowi ro-
botnicy i jeńcy wojenni trzymani w obo-

zie w Darłówku (a było ich tam ponad
dwa tysiące), było to bez wątpienia wy-
zwolenie. Dla innych, wygnanych z pol-
skich kresów wschodnich było rozpoczę-
ciem nowego etapu życia na Pomorzu
odebranym III Rzeszy i przydzielonym
Polsce przez wielkie mocarstwa. Dla
większości był to jednak początek okre-
su okupacji Ziemi Darłowskiej i całego
kraju przez Związek Sowiecki.

O tych trudnych pionierskich cza-
sach przypominali nam w reportażu
pierwsi osadnicy na Ziemi Darłowskiej
skupieni w Klubie Pionierów.

O godz. 18, w kościele Mariackim od-
była się uroczysta msza święta w inten-

cji Pionierów Ziemi Darłowskiej 
i wszystkich mieszkańców Darłowa.
Koncelebrował ją o. Adrian Zalewski,
wraz z proboszczem tutejszej parafii 
o. Wiesławem Przybyszem.

Po mszy świętej Arkadiusz Klimo-
wicz – burmistrz Darłowa, wraz z pio-
nierami, wśród których była Bożena
Tomalak – szefowa Klubu Pionierów
Ziemi Darłowskiej wspólnie z probosz-
czem symbolicznie zapalili znicze pod
tablicami pierwszego proboszcza o. Da-
miana Tynieckiego i pierwszego powo-
jennego Burmistrza ówczesnego Derło-
wa – Stanisława Dulewicza. 

Cześć ich pamięci!

Dzień naszych Pionierów 

Burmistrz nagrodził
policjantów, którzy
uratowali mieszkańców 
z płonącej kamiennicy
przy ul. Wenedów.

3
marca zastępca burmistrza
Miasta Darłowo – Rafał Na-
górski, w obecności sekretarza

miasta – Tomasza Bobina, zastępcy ko-
mendanta KP w Darłowie – podkom.
Bartosza Bednarczyka i komendata Po-
wiatowego PSP w Sławnie – mł. bryg.
Pawła Faryno oficjalnie podziękował
dwóm funkcjonariuszom, którzy boha-
tersko uratowali mieszkańców płonącej
kamiennicy przy ul. Wenedów.

St. sierż. Łukasz Czarnuch i st.
sierż. Sławomir Bieńkowski pojawili się
na miejscu zdarzenia już 4 minuty po
zgłoszeniu. Ewakuowali 4 osoby doro-
słe (dwóch mężczyzn i dwie kobiety, 
w tym jedną poruszającą się na wózku
inwalidzkim). Dzięki ich odwadze 
i zdecydowaniu nikt nie ucierpiał. 
W uznaniu dla ich znamienitego za-
chowania przekazano im gratulacje 
i nagrody rzeczowe.

Zdarzenie miało miejsce 10 lutego

2021 r., o godz. 12:41. Z chwilą przybycia
na miejsce zdarzenia pierwszych za-
stępów stwierdzono wydobywające się
duże ilości dymu z okna piwnicy. W bu-
dynku wielorodzinnym znajdowało się
5 mieszkań, w których w chwili pożaru
przebywało 8 osób, w tym jedno dziec-
ko. Z jednego z mieszkań kobieta 
z dzieckiem sama opuściła mieszkanie,
natomiast jednocześnie z działaniami
gaśniczymi strażacy ewakuowali kolej-
ne 2 osoby dorosłe (kobietę oraz 
mężczyznę). Na miejsce zdarzenia
skierowano zespoły ratownictwa me-
dycznego w celu przebadania osób 
poszkodowanych przebywających 
w chwili powstania pożaru. Po przeba-
daniu z podejrzeniem zatrucia dymem
dwie osoby (kobieta 85 lat i mężczyzna
40 lat) oraz bohaterscy funkcjonariusze
policji zostali przetransportowani
przez pogotowie ratunkowe do szpita-
la.

Zarządca budynku oszacował straty
na ok. 10 tys. zł. Uratowano mienie za
ok. 1 mln. zł.

W działaniach udział brały 2 zastępy
Państwowej Straży Pożarnej z Poste-
runku Darłowo, 2 zastępy Ochotniczej
Straży Pożarnej – Stary Jarosław, Krupy
oraz 2 zespoły ratownictwa medyczne-
go, pogotowie gazowe i policja.

nagroda za odwagę

reportaż „Darłowo Pionierów” dostępny jest na oficjalnym kanale Miasta Darłowo (youtube: DarlowoPl, facebook.com/darlowo 
i na stronie miejskiej www.darlowo.pl)



9iNformacje 
Kwiecień 2021 r. Nr 2 (176)

WiadomościWiadomości

Nietypowe życzenia z okazji Dnia Kobiet
Biuro Burmistrza Miasta przy-

gotowało, we współpracy z Biu-
rem Promocji Miasta i Komunikacji
Społecznej, spot z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet, obchodzonego na
całym świecie 8 marca.

Tego dnia w mediach społecznościo-
wych opublikowano film utrzymany 
w konwencji historycznej sprzed 1989
roku, w którym to w humorystycznej
aranżacji burmistrz Arkadiusz Klimo-
wicz – niczym naczelnik miasta cha-
rakterystyczny dla minionego ustroju
politycznego Polski – złożył okoliczno-
ściowe życzenia. W krótkim materiale
wideo nie zabrakło również fragmen-
tów kultowych utworów polskiej muzy-
ki rozrywkowej doby XX wieku.

Produkcja filmu była także okazją do
uwiecznienia podziękowań i gratulacji
okraszonych serdecznymi życzeniami,
które pracownicy darłowskiego ratusza
przekazali przedsiębiorczym kobietom
prowadzącym swoje działalności gos-
podarcze w naszym mieście.

Otrzymały je: Maria Rutkowska z sa-
lonu Fryzjerskiego „Maria”, Grażyna Ka-
siak z warsztatu zdobienia sztuki „Gran-
decu”, Gabriela Makarska, z cukierni
„Makarscy” istniejącej od 1955 roku, Jo-
lanta Struś z pizzerii „Pinokio”, Marzan-
na Wojciechowska z Zakładu Złotniczego,
Iwona Kęsy z firmy „Asorti Collection”,
Jolanta Iwko z Zakładu Optycznego
„Optyk”, Danuta Prokop z Galerii „Pro-

Amber”, Alicja Wojczuk z sklepu „Upo-
minki”, Agnieszka Karska z Kawiarni
„Łódź” i „Kikiriki”, Agnieszka Niedzielska
z kawiarni „Wenecja”, Agnieszka Pin-
kowska z gabinetu kosmetycznego „Thal-
go la Beate Marine”, Agnieszka Wyczesa-
ny z dietetycznego atelier, Grażyna Fis-
cher ze studia fotograficznego „Fotolife”
Dorota Antoniak z „Galerii Zmysłów” 
i Marzena Małunow - Usługi Krawieckie.

Informujemy, że do 30 kwietnia
2021 roku można wystąpić o przy-

znanie grantu na realizację zadań z za-
kresu ochrony środowiska, obejmują-
cych pełną lub częściową termomoder-
nizację budynku jednorodzinnego wraz
z trwałą zmianą systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym w ramach
projektu „Zmniejszona energochłon-
ność jednorodzinnych budynków
mieszkalnych – przedsięwzięcie anty-
smogowe Miasta Darłowa”. 

O granty (dotacje) na pełną lub czę-
ściową termomodernizację budynku
jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą

systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym mogą ubiegać się osoby fizyczne
legitymujące się tytułem prawnym do
nieruchomości, wynikającym z prawa
własności, prawa użytkowania wieczys-
tego, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowiązaniowego. 

są pieniądze 
na termomodernizację 

Szczegóły na www.darlowo.pl 
oraz w Urzędzie Miejskim w Dar-
łowie – informacji udzielają pracow-
nicy Referatu Integracji europejskiej
i Inwestycji, tel. 94 314 22 23 
(do 26), wew. 233.

– Wielu mieszkańców Darłowa in-
teresuje jak działa Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w czasie
epidemii COVID-19?

– Funkcjonujemy nieprzerwanie,
pomimo wprowadzonego stanu epide-
mii. Cały czas świadczona jest pomoc
oraz wypłacane świadczenia. Wprowa-
dzono możliwość telefonicznego i in-
ternetowego wnioskowania o świadcze-
nia z pomocy społecznej oraz telefo-
niczne przeprowadzanie rodzinnego
wywiadu środowiskowego. W dalszym
ciągu, w uzasadnionych przypadkach,
przeprowadzane są interwencje w miej-
scu zamieszkania osób wymagających
wsparcia, monitorowania sytuacji ro-
dzin z dziećmi, osób starszych, niepeł-
nosprawnych czy też bezdomnych, 
z zachowaniem odpowiednich środków
ostrożności. Aby bezpiecznie wykony-
wać swoje obowiązki większa część pra-
cowników dobrowolnie poddała się
szczepieniom przeciwko COVID-19.
Osoby zgłaszające się do Ośrodka przyj-
mowane są każdorazowo przez meryto-
rycznych pracowników, którzy są pro-
szeni wewnętrznym telefonem do
przedsionka budynku. Przy kontaktach

z klientami zachowany jest obowiązują-
cy reżim sanitarny.

– A jak funkcjonują „Bezpieczna
Przystań” i Klub Seniora?

– W związku z decyzją wojewody od
15 lutego Miejska Świetlica Środowisko-
wa „Bezpieczna Przystań” i Klub Senio-
ra przeszły ze zdalnego trybu pracy za
pośrednictwem portali społecznościo-
wych, komunikatorów internetowych 
w normalną działalność. Do chwili po-
nownego ograniczenia świetlica czynna
jest od poniedziałku do soboty od 10 do
17, natomiast Klub Seniora od ponie-
działku do piątku od 8 do 13. Mamy na-
dzieję na szybki powrót po świętach do
normalnego funkcjonowania. 

– Ilu pracowników zatrudnia
MOPS i jakich udziela świadczeń
na rzecz mieszkańców?

– Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Darłowie zatrudnia 39
osób, którzy wykonują zadania statuto-
we Ośrodka. Świadczymy szerokie
wsparcie finansowe dla mieszkańców.
Wypłacane są m. in. 500+, zasiłki ro-
dzinne, świadczenia opiekuńcze, beci-
kowe, „Dobry Start” fundusz alimenta-
cyjny, dodatki mieszkaniowe oraz sze-
reg świadczeń z systemu pomocy
społecznej jak np. zasiłki stałe, okreso-
we, celowe czy też specjalne celowe (na
leki, żywność, odzież, opał). Wspieramy
mieszkańców również świadczeniami
niepieniężnymi np. posiłki dla dzieci 
w szkołach, posiłki dla osób dorosłych,
usługi opiekuńcze dla osób starszych 
i samotnych, zapewnienie schronienia
dla osób bezdomnych, wsparcie psy-
chologa, terapeuty rodzinnego czy też
asystenta rodziny. W Ośrodku działa
zespół interdyscyplinarny, zajmujący
się przeciwdziałaniem przemocy w ro-
dzinie. Pracownicy socjalni Ośrodka
weryfikują i wydają też skierowania na
pomoc żywnościową.

mops – pomagamy w czasie pandemii
Z zastępcą kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, BeAtą POręBSką rozmawia 
Leszek Walkiewicz:

Nakręceni na pomaganie

Na terenie naszego miasta poja-
wiły się specjalne metalowe ko-

sze, które mogą pomieścić nawet 150
kilogramów plastikowych nakrętek. 

Gdy kosz się zapełni, jego zawartość
przekazywana będzie na cele charyta-
tywne. Wszystko po to, aby propagować
charytatywne i proekologiczne działa-
nia.

Pojemniki zostały zaprojektowane 
i wykonane przez miejscową firmę
Stocznia Darłowo „M&W” Sp. z o. o. 
Wygląd pojemników nawiązuje do nad-
morskiego charakteru Darłowa – to
ryby w chabrowym kolorze z umiesz-
czonym hasłem, które już na stałe za-

gościło w przestrzeni naszego miasta:
lubiędarłowo.

Kosze na nakrętki stanęły w 7 lokali-
zacjach: przy siedzibie DCW, przy 
ul. Bogusława X, naprzeciwko banku
BBS, przy placach zabaw na ul. R. Trau-
gutta i ul. H. Wieniawskiego, przy
skrzyżowaniu ulic K. Pułaskiego 
i o. D. Tynieckiego. Dwa kolejne umiejs-
cowione są po obu stronach Darłówka:
Darłówko Zachodnie – przy szkole oraz
Darłówko Wschodnie – przy przejściu
na plażę od ulicy J. Conrada.

Sprawmy, by nasze darłowskie ryb-
ki zapełniały się kolorowymi nakręt-
kami nieustannie. 

W
iceminister Spraw We-
wnętrznych i Admini-
stracji a jednocześnie

poseł koszalińskiego okręgu Paweł Sze-
fernaker we wtorek 17 lutego zaprosił
do udziału w wideokonferencji wszyst-
kich samorządowców powiatu sławień-
skiego. Była to okazja do poruszenia
najistotniejszych tematów z punktu wi-
dzenia każdej gminy.

Burmistrz Darłowa zaapelował raz
jeszcze w sprawie rozszerzenia rządo-
wej tarczy finansowej dla gmin gór-
skich o obszary nadmorskie. Przypo-
mniał, że według szacunkowych wyli-
czeń budżet w wysokości jednego
miliarda na ten cel należałoby zwięk-
szyć o około 175 milionów złotych. Ar-
kadiusz Klimowicz pytał również o dys-
proporcje w podziale pieniędzy na Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych. Poruszył też
temat funduszy unijnych. 

– Według zaproponowanego podzia-
łu nasze województwo dostanie z nowej
puli na lata 2021-2027 jedynie 82 proc.

kwoty przyznanej nam w latach 2014-
2020. Poza tym rząd chce zachować 
w rezerwie ponad 7 miliardów złotych 

z pieniędzy, które powinny trafić do re-
gionów. Bardzo nas to niepokoi – mówił
gospodarz Darłowa.

Arkadiusz Klimowicz liczy na
wsparcie posła w kwestii przebudowy
linii kolejowej na trasie Gdańsk-Szcze-

cin. Jednym z rozpatrywanych warian-
tów tej przebudowy jest wybudowanie
nowej stacji kolejowej w Darłówku 
i włączenie jej w dotychczasową trasę
poprzez nowy odcinek na linii Darłowo-
Wiekowo. Dla Darłowa byłoby to dosko-
nałe rozwiązanie logistyczne umożli-
wiające bezpośredni dojazd do miasta
Króla Eryka najszybszymi połączeniami
kolejowymi. Inwestycja, którą planują
Polskie Linie Kolejowe byłaby finanso-
wana z funduszy Unii Europejskiej.

Na liście tematów przekazanych wice-
ministrowi znalazł się również temat
związany z obecną siedzibą Poczty Polskiej
w Darłowie. Budynek nie jest przystosowa-
ny do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w dodatku został wystawiony na sprzedaż.
– Mamy nadzieję, że nie oznacza to chęci
wycofania się przez Pocztę Polską z Darło-
wa – mówił burmistrz Klimowicz.

Wiceminister zapowiedział, że
wkrótce odezwie się do włodarzy indy-
widualnie w kwestii zgłoszonych przez
nich problemów.

Burmistrz pytał wiceministra
Od rządowego wsparcia dla gmin nadmorskich aż po linię kolejową wiodącą przez Darłówko i budynek poczty wystawiony na sprzedaż.
Burmistrz Darłowa poruszył długą listę tematów podczas wideokonferencji z wiceministrem Pawłem Szefernakerem.
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SP 3 im. Króla Eryka Pomorskiego

Od marca 2020 roku
musieliśmy zmierzyć się 
z nową rzeczywistością 
i wyzwaniami
związanymi z pandemią
COVID19.

U
czniowie szkoły już prawie
rok uczestniczą w zajęciach
prowadzonych on-line.

Dzięki pracy całego zespołu już wios-
ną 2020 udało nam się wdrożyć narzę-
dzia i stworzyć platformę internetową
dzięki, której uczniowie maja bezpo-
średni kontakt z nauczycielami i lek-
cje mogą odbywać się zgodnie z pla-
nem. Szkolenie zawodowe wymaga
jednak udziału uczniów w zajęciach
stacjonarnych. Nie można nauczyć
pracy na symulatorze wyłącznie zdal-

nie, dlatego uczniowie technikum
uczestniczą w zajęciach na terenie
szkoły, oczywiście z zachowaniem za-

sad higieny i bezpieczeństwa epide-
miologicznego. 

W tym roku w bardzo trudnej sy-

tuacji znaleźli się uczniowie klas ma-
turalnych, dlatego dla nich organizu-
jemy konsultacje stacjonarne, 
a w marcu został zorganizowany pró-
bny egzamin maturalny. Do dyspozycji
uczniów jest 30 laptopów i 75 tabletów
z internetem. Młodzi ludzie ciężko
znoszą spędzanie całych dni przed
komputerem, bez kontaktu z rówieśni-
kami. Zarówno uczniom i rodzicom
zapewniamy pomoc psychologiczno-
pedagogiczną. Wychowawcy starają się
reagować na wszystkie niepokojące
sygnały.

Od kilku lat szkoła aktywnie uczest-
niczy w pozyskiwaniu środków unij-
nych na realizację projektów. W ramach
programu Erasmus+ nasi uczniowie
mogą uczestniczyć w zagranicznych
stażach zawodowych. Już wiemy, że
otrzymaliśmy akredytację Agencji Na-
rodowej, dzięki której do 2027 roku bę-
dziemy mogli bez trudności korzystać
ze środków programu. Korzystamy tak-

że ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego. Dzięki funduszom
uczniowie mogą brać udział w dodatko-
wych szkoleniach i płatnych stażach 
u pracodawców, co zwiększa ich szanse
na rynku pracy.

Okres pandemii zamyka nam drogę
bezpośredniego kontaktu nie tylko 
z naszymi uczniami , ale także ucznia-
mi szkół podstawowych. Dni Otwarte
Szkoły Morskiej od lat były ogromnym
wydarzeniem, w którym co roku
uczestniczyło blisko 600 osób z terenu
całego kraju. Mimo trudności nie zała-
mujemy rąk. Zespół ds. promocji orga-
nizuje spotkania z ósmoklasistami na
platformie internetowej. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy na Dni
Otwarte On-Line 23 kwietnia 2021.

Zgłoszenia prosimy kierować na ad-
res promocja@zsm.darlowo.pl lub tele-
fonicznie 94 314 24 26. 

Zespół Szkół morskich 

Szkoła w czasach pandemii

11marca 2021 roku przedstawi-
ciele Miasta Darłowo – zastęp-

ca burmistrza Rafał Nagórski i kierow-
nik Biura Promocji Miasta i Komunika-
cji Społecznej Artur Wejnerowski
spotkali się podczas zdalnej wideokon-
ferencji z Michaelem Kurzem – włoda-
rzem niemieckiego Brake oraz Uwe
Schubertem z tamtejszego magistratu.
Darłowski samorząd sukcesywnie od
kilkunastu miesięcy zacieśnia współ-
pracę z niemieckim miastem powiato-
wym leżącym w landzie Dolna Sakso-
nia, szczegółowo omawiając plany
współdziałania po pandemii koronawi-
rusa. 

Podczas czwartkowej konferencji,
w której wzięli udział także Patrycja
Kaffke i Bogdan Balcerzak z Zespołu
Szkół Morskich w Darłowie, omówione
zostały możliwości współpracy mło-
dzieży polsko-niemieckiej uczęszcza-
jącej do szkół w Darłowie i Brake. 
Z tego też powodu na zaproszenie or-
ganizatorów spotkania zrealizowanego
w formie zdalnej w konsultacjach
uczestniczyła Dominika Gaik z Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży. To
organizacja międzynarodowa utwo-
rzona przez rządy Polski i Niemiec,
której zadaniem jest inicjowanie kon-
taktów między młodzieżą z obu tych

państw oraz wspieranie procesów
wzajemnego poznawania się i zrozu-
mienia. Obecna była także Iwona Ko-
walczyk ze Stowarzyszenia Gmin Pol-
skich Euroregionu Pomerania, które
odpowiada za wszystkie polsko-nie-
mieckie projekty Darłowa. 

Dzięki merytorycznym głosom
PNWM i SGPEP podczas dyskusji samo-
rządowcy mogli zasięgnąć opinii 
i dobrych rad opartych na doświadcze-
niach z zakresu funkcjonowania i reali-
zacji projektów ponadnarodowych, któ-
rych celami są współpraca młodzieży 
i budowa transgranicznych więzi mło-
dego pokolenia.

rozmawiano o polsko-niemieckiej
współpracy młodzieży

od września 2020 roku w skład 
Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
wchodzi Technikum Morskie, 
liceum ogólnokształcące 
im S. Żeromskiego i Branżowa
Szkoła I Stopnia. W szkole naukę
pobiera 860 uczniów. 
W skład Szkoły wchodzą także in-
ternat z 250 miejscami dla uczniów,
warsztaty szkolne i statek.

LIST Od PArY
KSIążęCEJ 
Uczniowie klasy 3D Szkoły Podsta-

wowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 
w Darłowie otrzymali wyjątkowy list od
księcia Zjednoczonego Królestwa z dynastii
Windsorów, następcy brytyjskiego tronu Ka-
rola oraz księżnej Kornwalii Kamili.

Pismo to jest odpowiedzią na wspólnie
napisany przez nich list do rodziny królew-
skiej, zawierający życzenia świąteczne oraz

wykonane ręcznie przez uczniów kartki 
bożonarodzeniowe. Treść listu nadesłanego
z Londynu zawiera podziękowania dla
uczniów za piękne życzenia i kartki świą-
teczne, nie zabrakło również odpowiedzi na
zadane przez nich pytania skierowane do
książęcej pary.

Uczniowie włożyli bardzo wiele pracy 
i zaangażowania w tworzenie listów, więc
ich radość po otrzymaniu odpowiedzi była
ogromna. Czekamy jeszcze na wieści od kró-
lowej Elżbiety II.

STYPENdIA 
ZA dOBrą NAUKę
204 uczniów Szkoły Podstawowej nr

3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie
uzyskało bardzo wysokie wyniki w nauce
za I półrocze roku szkolnego 2020/2021. Na-
grodą za to jest stypendium motywacyjne
w ramach „Lokalnego Programu Wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczących się na terenie Miasta Darłowo”.

W związku z zawieszeniem wszystkich

rozgrywek uczniowie nie mieli możliwości
otrzymania stypendiów sportowych. Nie
mógł się odbyć także apel, podczas którego
burmistrz Miasta Darłowo, Arkadiusz Klimo-
wicz z przedstawicielami Rady Miasta wrę-
czali osobiście stypendia. Dlatego gratyfikacja
finansowa została przekazana drogą elek-
troniczną na konta bankowe. Pamiątkowe
dyplomy oraz listy gratulacyjne zostaną wrę-
czone uczniom po powrocie do szkoły.

Gratulujemy wszystkim stypendystom,
ich rodzicom i nauczycielom wysokich wy-
ników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.

WIELKI SUKCES
AgATY!
11 marca rozstrzygnięto II etap Ogólno-

polskiego Konkursu Plastycznego „OŁÓW-

KIEM I PĘDZLEM – Dawno, dawno temu...”
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawo-
wych, którego organizatorem jest Zespół
Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Ko-
szalinie.

Zadaniem uczestników było wykonanie
trzech prac: z dziedziny rysunku, malarstwa
i rzeźby. Świetnie poradziła sobie z tym za-
daniem uczennica SP3 Darłowo – Agata Ku-
riata, otrzymując wysoko oceniane wyróż-
nienie. Agata zajęła również 2 miejsce 
w ubiegłorocznym quizie wiedzy z historii
sztuki (online) i dzięki tym osiągnięciom zos-
tała zwolniona z egzaminu praktycznego oraz
teoretycznego do tej szkoły i ma otwartą
drogę, aby podjąć naukę w koszalińskim pla-
styku.

Gratulujemy ogromnego sukcesu i wiel-
kiego talentu!
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Brawo 
kolarki 
Utworzony przez Ministerstwo

Sportu System Sportu Młodzieżowego
podsumował rok 2020. Zawodniczki
KK Ziemia Darłowska znalazły się 
w TOP 15. 

Znakomicie spisał się w nim nasz
kolarski klub. Dorobek klubów kolar-
skich naszego województwa, to 673,09
pkt. Tymczasem nasze dziewczyny 
z Ziemi Darłowskiej swój udział w tym
wyniku zawarły w 367,25 pkt., a więc
ponad 50% całej zdobyczy.

Daje to nam miejsce w TOP 15 klu-
bów kolarskich w Polsce.

Kolarskie
powołania
Dobre wieści dotarły do nas z sie-

dziby Polskiego Związku Kolarskiego.
Związek powołał do składu Kadry Na-
rodowej na rok 2021 (m.in. szosa, tor)
84 zawodników i zawodniczki. Wśród
powołanych są także kolarki z klubu
Ziemia Darłowska: kadra A1 – Daria 
Pikulik, kadra A2 – Marlena Karwacka,
Wiktoria Pikulik, kadra B1 – Nikola 
Sibiak, Nikola Seremak, Nikola Wielo-
wiejska, kadra B2 – Natalia Nieruchal-
ska.

Taki podział na kadry wynika z wy-
ników, jakie poszczególne zawodniczki
osiągnęły w roku ubiegłym.

Siatkarze Delfina Darłowo
po raz kolejny bardzo dobrze

zaprezentowali się na siatkar-
skich arenach sportowych

województwa i Polski.

Wmistrzostwach województwa
juniorów w Szczecinie 

w dniu 22 lutego zajęli II miejsce. Dzię-
ki temu reprezentowali województwo
Zachodniopomorskie w ćwierćfinale
Mistrzostw Polski w Białej Podlaskiej.
Zdobyli tam V miejsce, grając z takimi
zespołami jak: Norwid Częstochowa,

AZS Częstochowa, pokonując w decy-
dującym o tym miejscu Bzurę Ozorków
3:2.

SKŁAD ZESPOŁU:
Krystian Włodarczyk, Adrian Tyfel,

Stanisław Rynkowski, Jakub Bińkowski,
Wojciech Sobieraj, Oliwier Soroko, Mi-
chał Miękus, Aleksander Podwałka,
Patryk Jaszczur trener Jerzy Roszak.

Dziękujemy za pomoc w organizacji
wyjazdu Agro Portowi, Starostwu Po-
wiatowemu w  Sławnie, Urzędowi Mias-
ta Darłowo.

jerzy roszak 
(Darłowski Międzyszkolny 

klub sportowy „Delfin”)

Delfin w formie
WKoszalinie, na początku mar-

ca, rozegrano finał Mist-
rzostw Województwa Zachodniopo-
morskiego w kategorii młodzik. Dru-
żyna KS STOCZNIA Darłowo M&W
zajęła trzecie miejsce i zdobyła awans
do dalszych rozgrywek o Mistrzostwo
Polski w tej kategorii wiekowej.

W turnieju brało udział 6 zespołów:
UKS OPP Powiat Kołobrzeski, UKS
BRONEK Koszalin, AS 13/LOLEK Kosza-

lin, UKS OLIMPIJCZYK IMSO Drawsko
Pomorskie, UKS BŁYSKAWICA STAL-
PRO Szczecin, KS STOCZNIA Darłowo
M&W.

Zespół Stoczni znalazł się w grupie
z UKS OPP Powiat Kołobrzeski i z AS
13/LOLEK Koszalin. Nasi siatkarze po-
kazali w turnieju dobra siatkówkę.
Wykazali dużą wolę walki, zaangażo-
wanie oraz dobre wyszkolenie siatkar-
skie.

młodzicy na podium

MłODzik i wystąpił w składzie:
(na zdjęciu stoją od lewej): trener jacek surdel, Hubert wodziński, Piotr Pauba, Dominik
wójcik, aleksander skok, Miłosz Mioduszewski, trener edmund surdel, (klęczą od
lewej): aleksander Błaszczyk – kpt. zespołu, Bartosz Ordak, wiktor sławiński, fran-
ciszek wojciechowski, Hubert tomczyk, krystian Piórecki.

ABC Świąt Wielkanocnych w Darłowie
Wielki Tydzień – uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Jezusa Chrystusa chrześcijanie rozpoczynają Niedzielą Palmową (w tym roku
wypadającą 28 marca). Okres jest także swoistym przygotowaniem do najważniejszego w roku liturgicznym chrześcijańskiego święta 
– Zmartwychwstania Pańskiego (pot. zwane „Niedzielą Wielkanocną”).

P
rzedstawiamy przygotowania
do obchodów Świąt Wielka-
nocnych darłowskich parafii

– które w obowiązku mają zachowanie
najwyższego reżimu sanitarnego 
w związku z trwającym stanem epide-
mii – i harmonogramy uroczystości ko-
ścielnych. 

Parafia pw. Matki Bożej
Częstochowskiej 
w Darłowie

wielki czwartek (1.04)
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

– godz. 16:00, 18:30

wielki Piątek (2.04)
Jutrznia, katecheza – godz. 9:00
Modlitwa Południowa – godz. 12:00
Nabożeństwo Miłosierdzia Bożego,

Godzina Czytań – godz. 15:00
Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18:30

wielka sobota (3.04) 
Jutrznia, katecheza – godz. 9:00
Modlitwa Południowa, katecheza –

godz. 12:00
Godzina Czytań, Nieszpory – godz.

15:00
Liturgia Wigilii Paschalnej – godz.

21:00 
Błogosławienie pokarmów – od

godz. 10:00 do 15:00 co 15 minut wzdłuż
południowej strony ul. Kościelnej 
(w kościele św. Jerzego o godz. 11:00).

Apelujemy o prawidłowe noszenie
masek i zachowanie dystansu społecz-
nego min. 1,5 m od pozostałych!

niedziela wielkanocna (4.04)
Msze Święte: godz. 6:00, 7:30, 9:00,

10:30, 12:00, 16:00, 18:00 
Uroczyste Nieszpory – godz. 17:00

Poniedziałek wielkanocny (5.04)
Msze Święte: godz. 6:00, 7:30, 9:00,

10:30, 12:00, 16:00, 18:00 

Parafia informuje, że za pośrednic-
twem kanału na YouTube: „Parafia MB
Częstochowskiej w Darłowie” odbędą
się transmisje uroczystości wg harmo-
nogramu: 01.04, 02.04 – godz. 18:30,

02.04 – godz. 21:00, 04.04 – godz. 10:30,
12:00, 05.04 – godz. 10:30, 12:00. 

Parafia 
pw. św. Gertrudy 
w Darłowie

wielki czwartek (1.04)
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

– godz. 19:00

wielki Piątek (2.04)
Adoracja Najświętszego Sakramentu

– godz. 9:00

Droga Krzyżowa – godz. 15:00
Liturgia Męki Pańskiej – godz. 19:00

wielka sobota (3.04)
Adoracja Najświętszego Sakramentu

– godz. 9:00
Wigilia Paschalna – godz. 21:00
Błogosławienie pokarmów – od

godz. 10:00 do 12:00 co pół godziny
przed kościołem. Parafia zachęca do
pobłogosławienia pokarmów osobiście.

niedziela wielkanocna (4.04)
Msza Święta Rezurekcyjna – godz. 6:00

Msze Święte: godz. 9:30, 11:00, 12:30,
15:00, 18:00

Parafia 
pw. św. Maksymiliana
Marii kolbego 
w Darłówku

wielki czwartek (1.04)
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

– godz. 18:00

wielki Piątek (2.04)
Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18:00

wielka sobota (3.04)
Wigilia Paschalna – godz. 22:00

niedziela wielkanocna (4.04)
Msze Święte: godz. 6:00, 10:00, 12:00,

16:00

Poniedziałek wielkanocny (05.04)
Msze Święte: godz. 10:00, 12:00,

16:00

Parafia zachęca do oglądania trans-
misji uroczystości za pośrednictwem
profilu na Facebooku: „Parafia św. Ma-
ksymiliana Marii Kolbego w Darłówku”.

zwracamy się z apelem do wszystkich
mieszkańców Darłowa o bezwzględne 
respektowanie obowiązujących zasad 
reżimu sanitarnego w związku z trwającą
pandemią koronawirusa SaRS-CoV-2.
Ponadto informujemy, że w związku 
z aktualnymi obostrzeniami epidemicz-
nymi w świątyniach może przebywać 
1 osoba na 20 mkw. powierzchni kościoła.
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Jakież to wiatry przywiały Panią
do Darłowa? Pochodzi Pani z Gro-
dziska, więc może jakiś piłkarz
miał na to wpływ?

– Oczywiście. Pochodzę z Grodziska
Wielkopolskiego. A w Darłowie znalaz-
łam się, gdyż mój mąż grał w klubie
Dyskobolia Groclin Grodzisk Wlkp.
Często z tatą chodziłam na mecze. Wte-
dy też poznałam Wojtka i tak to wszyst-
ko się zaczęło – czyli nasza wspólna
przygoda z piłką nożną. Ja studiowałam
w Poznaniu i z zawodu jestem hotela-
rzem. Ale w swoim doświadczeniu za-
wodowym realizuję się od kilku lat 
w branży „beauty”. Obecnie pracuję jako
koordynator strefy SPA i saunarium 
w Parku Wodnym w Koszalinie.

– Kiedy w ogóle powstał projekt
pod tytułem szkółka piłkarska?
Jak się do tego zabraliście?

– Jak sięgam pamięcią pomysł był od
zawsze, jednak gorzej było z realizacją,
gdyż mąż był czynnym zawodnikiem.
Dopiero kiedy skończył karierę zawod-
niczą i zajął się pracą trenerską mogliś-
my się do tego przymierzyć. A jak się do
tego zabraliśmy… Zorganizowaliśmy
spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3,
następnie były plakaty, ulotki i pierw-
szy trening, na którym pojawiło się ok.
20 chłopców i z treningu na trening
dzieci przybywało.

– Znając absorbującą piłkarską 
i trenerską karierę Wojtka, wiele
pracy musiało spocząć na Pani
głowie...

– Wbrew pozorom nie. To był nasz
wspólny pomysł, więc i praca musiała
być wspólna. Na mnie spoczywała tzw.
papierologia, a na Wojtku część sporto-
wa, czyli treningi. Poza tym zaangażo-
wany od samego początku był trener
Krzysztof Jasiewicz, który działa z nami
do dzisiaj – można powiedzieć, że jesteś-
my jak Trzej Muszkieterowie.

– Proszę opowiedzieć nam, jak
liczna jest na dzisiaj rodzina Orli-
ka.

– Obecnie systematycznie trenuje
ok. 130 dzieci do wieku trampkarza 
(15 lat). Trudno jest podać dokładną
liczbę osób, gdyż ona wciąż się zmienia,
z racji tego, że dochodzą nowe dzieci,
ale część odchodzi np. ze względu na
wiek i zmianę szkoły. Młodzież może
również kontynuować swoją przygodę
w MKS Darłovia Darłowo. Ale przez

nasz klub przewinęło się ponad 500
dzieci i młodzieży. Można powiedzieć,
że orlikowcy są wszędzie.

– Do legendy przechodzi Wasze
zaangażowanie w eventy – miej-
skie, państwowe, no i te najsłyn-
niejsze, orlikowe. To też ważna
forma kształtowania piłkarza.

– Zawsze chętnie bierzemy udział 
w imprezach organizowanych przez
Miasto Darłowo i są to m.in.: Bieg Flagi,
Mecze Niepodległości, Turniej Osadni-
ka, Laponia Świętego Mikołaja. Poza
tym organizujemy swoje stałe eventy:
Orlikowy Dzień Dziecka, Turniej Miko-
łajkowy, Przedszkolandia. Do więk-
szych imprez, które zorganizowaliśmy
należał również Darłowo Cup oraz 5-le-
cie UKS Orlik Darłowo, połączone z za-
kończeniem kariery piłkarskiej Wojcie-
cha Polakowskiego. Współorganizowa-
liśmy również 65-lecie MKS Darłovia
Darłowo. Często bierzemy udział w im-
prezach charytatywnych. A co do
kształtowania formy piłkarza przez ta-
kie imprezy –oczywiście ma to wpływ,
bo pozwala na kontakt z rówieśnikami
z innych miast i sprawdzenie swoich
umiejętności, pokazanie się przed ro-
dzicami, ale i wspólne spędzanie czasu
wolnego. 

– W trakcie działalności klubu
jego gośćmi było wiele znanych
postaci świata piłki nożnej. Pro-
szę pochwalić się nazwiskami.

– Dzięki mężowi gościliśmy w Dar-
łowie wielu znakomitych piłkarzy m.in.
Pawła Kryszałowicza, Mirosława Okoń-
skiego, Radka Majdana, Piotrka Reissa,
Radka Cierzniaka, Sebastiana Milę, Ra-
dosława Michalskiego, Adama Frącz-
czaka, Olgierda Moskalewicza, Jarosła-
wa Chwastka. Marek Chojnacki regu-
larnie nas odwiedza i bierze czynny
udział w zajęciach. Dzięki Miastu odby-
ło się również spotkanie z Włodzimie-
rzem Lubańskim. Bogusław Saganow-
ski, legenda beach soccera, prowadził
treningi u nas na plaży. Na 10-lecie miał
przyjechać były trener Wojtka z czasów
Amiki – Grzegorz Lato. Obiecał, że po-
jawi się wkrótce. Bardzo pozytywny
człowiek. Zależy nam na tym, aby mło-
dzież z małego miasta miała możliwość
poznać gwiazdy na żywo, a nie tylko 
w telewizji, dlatego też często organi-
zujemy wyjazdy na mecze Ekstraklasy 
i reprezentacji Polski.

– Bliskość obiektów miejskich ma
znaczenie w organizacji obozów
piłkarskich, które wchodzą 
w skład Waszej działalności gos-
podarczej. Ale... pewnie przydało-
by się typowe, całoroczne boisko
do plażowej odmiany tej gry. Tym
bardziej, że Wojtek, to jeden z tre-
nerów kadry Polski.

– Z czegoś trzeba żyć, UKS Orlik to
nasze „dziecko”, ale bardziej pasja. Mąż
grał w 17 klubach (chyba jest rekordzis-

tą), stąd pomysł na tego rodzaju biznes.
Dzieci śmiały się zawsze, że gdy jecha-
liśmy samochodem gdziekolwiek w Pol-
sce to tata zawsze mówił, że niedaleko
mieszka kolega, z którym grał. Znajo-
mości pozostały, więc chyba był lubia-
ny. Piłka plażowa to jego wielka pasja 
– mi też się podoba. Wojtek grał w re-
prezentacji, był na Mistrzostwach
Świata w Brazylii. Przy beach soccerze
w Polsce jest prawie od początku. Re-
prezentacja Polski U-21 to był jego au-
torski projekt. Zdobył z nią trzy razy 3.
miejsce i raz wicemistrzostwo Europy.
Jest też w sztabie I reprezentacji i służy
swoim doświadczeniem. Jeżeli chodzi 
o boisko plażowe, to już kiedyś był taki
pomysł, aby powstało przy Sportowej 
– jest nawet gotowy projekt. Obiekty są
miejskie – może warto by było do tego
wrócić.

– Owoce Waszej pracy, to już całe
pokolenie piłkarzy zaczynających
w Orliku.

– Efekty nawet dla nas są zaskakują-
ce. Nigdy o tym nie myśleliśmy, zawsze
celem było zarazić pasją i umożliwić
rozwój dziecku. Wojtka marzeniem
było, aby kolejny chłopak z Darłowa
trafił do lepszego klubu. On sam musiał
do wszystkiego dojść ciężką pracą bez
pomocy, podpowiedzi… Jesteśmy dumni
szczególnie z Huberta Idasiaka, który
jest zawodnikiem SSC Napoli, w którym
grał sam Diego Maradona (idol mojego
męża). Krystian Ryfa, Bartek Dywan,

Rozgrywki IV Ligi zostały
zawieszone co najmniej 

do 9 kwietnia. Pandemia
znowu dokopała piłkarskim

kibicom i zawodnikom.
Wcześniej na stadionie 

miejskim rozegrano spotkanie
rundy rewanżowej IV Ligi.

MKS Darłovia podejmowała ze-
spół Rasela z Dygowa. W pierwszym
ligowym meczu tych drużyn (lipiec
2020) nasi piłkarze wygrali na wy-
jeździe 2:1.

Ambitni piłkarze z Dygowa udanie
się zrewanżowali pokonując nas 2:0.
Naszym piłkarzom zdecydowanie bra-
kowało skuteczności, bo okazji do goli
kilka było (łącznie z niewykorzystanym
karnym w 7. minucie). Plusem tego
spotkania był udany debiut ligowy
Krystiana Ryfy (rocznik 2002), zwanego

Ryfką. Krystian jest wychowankiem
UKS Orlik Darłowo. 

Darłovia rozegrała swój kolejny

mecz ligowy rundy rewanżowej z Soko-
łem Karlino, prowadzonym przez zna-
nego u nas trenera Mirka Skórkę. Mecz

odbył się na boisku w Kołobrzegu, gdyż
płyta karlińskiego stadionu nie była go-
towa do gry. W pierwszym meczu było 
3:0 dla Darłovii. 

Mecz miał sinusoidalny przebieg.
Gospodarze, po szybko zdobytej bramce
na 1:0, uspokoili grę. Oba zespoły pró-
bowały zdominować środek pola, więc
nie sprzyjało to uzyskiwaniu okazji do
strzelenia kolejnych bramek. Tak było
do przerwy.

Po przerwie zdecydowanie ruszyli
gracze naszego MKS-u. Ogólnie rzecz
biorąc – poszli po swoje. Kilka zespoło-
wych akcji, na pełnej szybkości, dobrze
wykonywane stałe fragmenty gry dały
efekt. Teraz Darłovia prowadziła 2 do 1.
Wydawać się mogło, że nieco stłamsze-
ni gospodarze już się nie podniosą. Nie-
stety, czerwona kartka naszego bram-
karza, Tomek Szopiński do bramki,
karny, i... remis 2:2. Uskrzydleni gospo-
darze nacisnęli raz jeszcze i w samej
końcówce meczu zdobyli zwycięską
bramkę. Sokół – Darłovia 3:2.

Dwie kolejne porażki i spadek na 13.
miejsce w tabeli. Dobrze byłoby wrócić
do punktów, umocnić się w środku ta-
beli. Pamiętajmy, że w tym sezonie
spadnie więcej drużyn, niż zwyczajowe
4. Może ich być nawet 8. Czas więc po-
walczyć i powrócić do formy z jesieni
ubiegłego roku. 

A to sobotnie południe i mecz na-
szych piłkarzy z drużyną Biali Sądów
zapowiadał się frapująco. Oba zespoły 
w dwóch poprzednich kolejkach nie
zdobyły punktu, a więc to mecz w Dar-
łowie miał dać jednej z nich pierwsze
punkty. Dał oczywiście i to obu druży-
nom naraz. Mecz Darłovia – Biali przy-
niósł remis 1:1.

Liczyliśmy na występ na boisku
wicelidera – bardzo groźnej Vinety Wo-
lin, która pokonała na wyjeździe Olim-
pa Gościno 4:0. Z mocnymi potrafimy
grać. Niestety, nie ziściły się nasze ży-
czenia. Rozgrywki przerwano….

DarłOVIa – CZaS reWaNżóW

Kacper Śliwiński, Stasiu Rynkowski,
Karol Synkiewicz obecnie są w kadrze
IV-ligowej Darłovii. Bartek Stankiewicz
ma za sobą debiut w seniorach Gwardii
Koszalin. Filip Kaczyński, Igor Kaziszyn
grają w Bałtyku Koszalin. Wielu na-
szych wychowanków występuje w oko-
licznych klubach. Jesteśmy szczęśliwi,
gdy nasi wychowankowie dalej grają 
w piłkę, realizując swoje marzenia i pas-
ję. Od 11 lat organizujemy obozy sporto-
we dla UKS Orlik, w których uczestni-
czył również Kacper Kozłowski – dzisiaj
niespełna 18-letni zawodnik Pogoni
Szczecin powołany przez selekcjonera
Paulo Souse. Jesteśmy jak rodzina. Co
roku podczas Mikołajek organizujemy
Turniej Wychowanków – śmiejemy się,
że niedługo nasi podopieczni zaczną
przyprowadzać swoje dzieci.

– Na koniec kilka słów o trene-
rach. Wiem, że stale podnoszą
własne umiejętności, pracują na
swój profesjonalizm. To spory
sztab trenerski...

– Bardzo sobie cenię trenerów i ich
pracę. Wiem, że dzięki ich pracy nowe
dzieci wciąż zapisują się do klubu. Wie-
lu innych „przewinęło” się przez nasz
klub. Ale ci miejscowi i najważniejsi
wciąż pracują z nami. Obecnie w klubie
pracuje 5 trenerów: Marta Szejna – tre-
ner UEFA B, Kamil Włodarczyk – trener
UEFA B, trener przygotowania moto-
rycznego, Remigiusz Wiernicki – tre-
ner UEFA B, Krzysztof Jasiewicz – tre-
ner UEFA A, Wojciech Polakowski – tre-
ner UEFA A, trener Młodzieżowej
Reprezentacji Polski w Beach Soccer.
Wszyscy Trenerzy biorą systematycznie
udział w kursach doszkalających orga-
nizowanych przez PZPN. Poza tym
ostatnio nasz wychowanek – Jakub Fryc
ukończył kurs UEFA C, odbywał w na-
szym klubie staż, zdał go oczywiście na
5 – jesteśmy z Niego bardzo dumni. 

Dziękuję za rozmowę.

stRonę spoRtoWą Redaguje 

andRzej RachWalski

10 lat z „orlikiem”
Z KATARZyną PolAKoWSKą rozmawia Andrzej Rachwalski:


